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Ὀἰα Ζθα γίσοοσίο ᾿«ῳϑὐὰ 



ΡΒΑΒΑΤΙΟ -: 

ΑὮ ΕἾ͵ΤΗῈΕ ΗΕ. 

(ΟΟΡΙΘΕΒ Οτάεὶ, αυογαγτα ϑ αγίδηϊεβ ᾿“ἀοίογιρα δα ΠΙΡγιπὶ ΕἸΠἢεγ, ἰὴ μος υπίνετῇ σοπίεπεμπηϊ, αυοά ἴῃ 

115 γεραγιδητυγ δὰ οτηηΐα, συδ ἴῃ ΑΡοογύρδβογυτη ἤυηλεγο Παριϊὰ ἃ Τεχίι Ἡδεργαο ργογίιβ ἐχυΐίδης. Αἴ- 
41 εχ 1115 ἀπὰς εἰ δα (οἸ]]διίοπεβ ποῆιγαβ ποὴ δηΐθα δάπιριίαβ; συ] ἀάῖας Νοιτ4 (Ὀγενίογ αυϊάσεγα 
συδηι ν6]]6π}} ἴῃ γεσεηῆοης ἰδαυεηῖ. ΕἸΡΌΓΩΒ ὨυΠΊΕΓΔ]68, δὰ 4185 Π1Π1] ἐχ δάνογίο ποίδϊιγ, ἀεῇρηδηῖϊ 

Οὐοάϊςεϑ8 4ὺ1 σοητίπεης ρχγυπὶ ΕἸ6γ ἱπίαργαπι. ᾿Θυοά δά γα] αοβ, αφυδπίυπι ἀοἤτ ἴῃ ἤΠηρι]15, δαΐ ἢ αυ!ά 
ΠΟΙΔΌΙ]Ε ἴῃ (6 Ὠαθεδηῖ, [ἃ ἀυοαια τη ηἹ ίαηῖ Ἰεάζογαϑ. 

1.Π1.Χ]. β 
19, [είμῃηϊ Ιῃ ΟΔρ. 11. ΟΟΠΊ. 10», 11ν 12, 13» 14» 15» 10,20, 21, 22, 23. ἴῃ (Δρ. 'ν. (ΟΠ. 3» δ» 

6, 7, εἴ Ιη1ϊ. σοπλ. 8. ἴῃ οΔρ. ν|}]. οπληΐα ΔὉ [π1π|οὸ υἱπυς δα ὁς εςιν Αδαρ σοη,. 12. ἱποϊυί. 
ἀεεῖ φυοαιε οοι. 14. [πῃ σᾶρ. ἰχ. ἀείαηϊ σοι. 1, 2, 14» 15», 16,17, 18, 19; εἴ ἋὉ υἱῖ. 

νΟΟ. ΘΟΠΊΠΔΙΙΒ 21. Δἡ Πηθδη) σἂρ. Οπληϊα ἀσἤἀεγδηζαγ. 

44. 52. 55- β 
64. 

68, Ουοηΐδιη ΜῊΝ Οοάϊςο!8 Πυςλ]. Ψεηεῖ. τν. (120. ποτ) υδίημε ἐχβίρει, ηοη Τοηξογίιγ 
ὨΠΠ] ἃ σοηλ. 12. ΟΔΡ. ἴχ. υδ᾽ Οοάοχ 116 ἀδἤηϊῖ. 

σι. 74. 76. 

93. 86 δος Ο(οάϊςοε ἔπρτα ἀϊέζυμι οἵξ (Ρτγαίαι. δά 1}} δαπὶ ἄυο {γι ΕἸ ες Ἔχεπιρίαγία ἴῃ ἔς 
᾿ς Ο(ΟΙΠΡΓΕΠΕΠάδΓγα : 6χ συ θὺ5 υηυπὶ εἷϊ σοητγαΐξιι8 ; ΑἸζογιπι δι! 115, εἴ ΑἸ ΕΓ ο 8 Οτγιβϑηι- 

Δη15 Δάογπαίυμῃ. ἴὐγαμηαιε οατάϊ ν. ς.  Πεγιι8 δα σαϊσοτη δγηέασηπαζὶς ἐφ Ογοα δεῤέμαρ. 

Ἰαίεγῥν. ἤεγβοπθ. υδηὶ αὐυἹάετα ΕΟ 6 πὶ ιοηίδηι ουπὶ ᾿ρίο (οάϊςα σοητα] ΗΟ] - 
ἡγαῆπι5, ἰὴ φυϊδυίάατηῃ ἰοο15 [5ΠΠ}6πὶϊ τεχῖυπὶ σογγεχιῖ; αυϊποίατη πηοπυῖ, αποά πὸ Ομ 68 
Ιδλουπᾶβ ἐχ Ἑαϊτίοηθ ΑἸεχαπάγιηα {πρρίενεγι ἤεγιυβ; χυοὰ νεγθα αυδάδμη πηςῖβ 1Π- Ἀ 

οἸ]υίεγιῖ, φυδ ἀρεγῖα Ἔχίϊδηϊ ἴῃ (ὐοάϊος Αγυηάσ]δηο ; συοά Αἰετγιίοι τη (οάϊος τγαγγης 

ἸηνΘηϊΔηϊυΓ ΡεΓ ᾿ρίλπι ϑογρίογιβ τηάπυσγη δάροῖῆτι, ΟΕ]: νεγο ὑπ οὐτὴ Μείοβεϊο υδι- 
4ὰς ἔπι δἀαϊτατηεηία Πεγὶὶ; ἀσηίχυς αυοά Νοῖεε ΗδΧΑρΙάγαβ 116 ποη (δ ρεΓ δυτὰ 
ἰοουτα Ὠαθϑδηῖ τη Ἑάϊτοης, 4αθπὶ (ογίζο πιηξ τη Ἰρίο (ὐοάϊςς. [Ι͂η (Ο]]δεοηῖθα5 ποί- 

{15 ΕἸΧΟΙΉΊΡΪΑΓΙ ρῥγιογὶ ᾿Πἴογὰ ἃ, ροίϊεγιογι Ππτογὰ Ὁ, ΔΠΠριταγ. Οοα ογοῦγο εγγάνοσις 11- 

Βγαγιὰβ ἴῃ ρεγγηυαίίοηθ [Πογάγιπὴ α, λ, ὃ, Πῖης {υὲριοαγὶ ]Ισοῖ Οὐάϊοεῃλ, ου}5 ἀρορτά- 

ΡΒοη εἰ Αγυηάδ]ϊδηυς 1116, οπαγαέξεγα ἴὕποῖ4}} δ:Πῆἔκρ ἀείογιρίαμ : ρογγο εἴ 4114 {πηΐ, 
ἢιϊς 11ις οῦνια, χυς υϊς Πήριςιοηι πάστῃ δα)οιαπι. ((ἐ, Αρρεπά. δὰ ϑεουηά, ΠΙδγυπὶ 
Ἀδρυπι, οΔρ. ΧΙ. νεγ. 21. εἴ ζᾶρ. ΧΧ. ΕΓ. 15.) 

1Ιοό, [γείαηϊξ οοτῃ. 7, 8, 9, 14, 18, 28, 31, 32. ΟΔρ. ΙΧ. 

107, Τεχίυπι Ὠαρεῖ ἔεγε εὐπάδτῃ οὐπὶ ΟΟάϊος τοῦ. εΓρο, πη ρὲγ σοπγηγαῖδ ραυοά, (υἱ 4115]1,} 
ηοη οοηΐεγίυγ. (γ1άς γαῖ, δά ΕΠάγδαμῃλ ὅζο.) 

1οϑ, ἴῃ ἢος χυοσαὰε Οὐοάϊοε ἱηνεηϊπηζαγ ΕΧοιαρίαγια ἀυο : πουϊΐγιπι νεῦο Νοῖ!5 Ηοχαρίδγιθυς 
ἰηῆσῃηα. ὕδ υηυτ 40 αἰΐεγο ἀπ ηρυδίαγ δἀροίίδ ἔμπης ΠΠτΙογῶ 4, Ὁ; χιεπχδατηοάιπῃηι ἴῃ 
Οοάϊοε 93. 

120, [)εῇηϊϊ ἴῃ νος. εν δὲ τὴ τεριχωρω ΠΟΠΊ. 12. (ΆΡ. ἴΧ. 
᾿ς, 236. 243. : 

248. 

249, Οὐοάεχ αίίοδηυβ, πλθι δγαπάσθαϑβ, ΡῚ (εουηά!, ᾿η Αρροπάϊος ἤρηδῖιβ πυχη. 1. (ΡΙαγα ποη 

ἀεάϊε ΠΙΡγάγιιϑ : ορίδηάμπι οἰξ ίᾷπε αὐ ταπάςθπι Δ]! αυᾶπάο ἀϊνυ]ρατγείυτγ Οὐοάϊουπι στῶ- 
οογαπι ἴῃ ΒΙΒ]οΙῃ. Μψαίοαπα (ὐδιδορϑ.) 



ΡΕΖΕΑΤΙΟ ΑὮ ΕΒΤΗΕΆ. 

ΕΡΙΤΙΟΝΈΕΘ, ᾳυα ἴῃ ρτγίογίδιιβ ΠΡ τὶ8, εαἴδεπι σοητι] ἴῃ Προ ΕΠ Βετ. 

ΡΑΤΕΕΒ εἰ ΒΟΚΙΡΤΟΚΕΒ ΟΚΖΕΟΙ πάει ἔεγε, 40] ἀπῖθα, σοηίδγυηταγ, εἴ ἐχ πάθη δογαπα ἐχαιη- 
Ρ]Αγθυ8. 

ΝΕΚΒΙΟΝΕΘΒ εαάδι οἰϊαπταγ χυδ δά ᾿Πἰδγιπὶ ΝΙ ετηϊα, (ο]Ποεῖ Αγλεηᾶ εχ ᾿ς Οοαϊοῖθυβ δογρίῖ, οἱ γε- 
ἴι5 ΓΔτιηαᾶ : 1114 φυϊάεπη ΧΙ] επλ, ποο νογο οοριοίαπι ΓΘ Ἰοηαηι, ἴάπι ἃ Τοχίι Ηδεῦγαο 
΄Ζυᾶτὴ 4 Νεγίοηιδιιβ Οτϑθοῖβ ργογίι8 ἀπ σγεραπίμηι, τηθῆδξῃ ῥγοΐδγθῃβ : ἀε συδγιιπ) 
Αὐυδϑογϊϊαϊε αὐάϊεπάμυ εἴς ἰρίε ϑαδαιίεγιβ. “1ὐδγυμ ΕΠΠΕγ ἱπίερτυμι {ἀρρεάϊιανί: Μϑ. 
« (ογβεϊεηῇβ, ηπ}. 7. ΑΠπογαμπὰ οἰγοιῖογ σοο. Ευπάδηι συαοαις πλυζυδὶ (ππλι8 ρᾶγ- 
“(ἢ ἃ Μδὅ. Οοάϊος Οταῖος. Β. νι. εὐϊῖο Ἀοπ,δ, οσυγα. οἵ “πὰ ϊο [οίερῃϊ Μασ Οδγὶ, 

“« ργείδ. ραγιπὶ 4 Μϑ. (οάϊςε ςεϊ. νιγὶ Ὁ. Ὁ. Ρεςῖ, (ὑδποηῖοὶ Ναγδοηθηῖῇβ, φυθηλ Δοου- 
“«ταῖε {γδηίογιρίατη γερεγίπλιβ ἰηἴεγ (με άΔ5 Ὦ. Τοῦ. Μαγίηβι. Μϑ. Ογαδῖον. ἐγία (ο- 
““Ἰὰπ ρείογα Γ1δγι οαρίτα σοταρ εις ; ροβογίογα νογοὸ ἔδ]ιοὶ ἰογίς Μϑ. Ῥεοβίδηιϑβ {ὰρ- 
““ρΐενιῖ. Μ5. ποῆγυπι (ογδεϊεηί. ἀυοθιυ8. 4118 ργευϊπγυβ, τὰτα αυοα Ψογῆο [,ΔΌη8, 
“αὐτὴ ργϑθεῖ, υπϊ18 εὐαίἀοτησας ἤει Ἰηζαγργαῖ!β δυΐ δοσιθῶ ; [πὶ τηάχίηδ ΄υοά 1116 δῖ 
““Ἰηζορτα 1ὩΔρ18; οἴ ΡϑυΟΙοΓΙΡα8 πλα [11 δο ἀδουγίαῖα. Θυοά ἰρεέϊαϊ Δά ρεηυβ, δι οἢά- 
““ ταξζογεση ργοργίαστα ὨυἾ8 [ηἰεγργειδιοη β ἴ,4[1η85, 4114}18 ἤδτηρα δαβεῖατγ, ἔνε ἰη ΜΞ. 
“Οοτδ. ἤνε ἴῃ Μϑ5. Οταῖογ. οἵ Ῥεοῇ. νὶχ 118 πγδρὶβ “ημέσμανι Ν εὐποποηλ (λριῖ, ἔδιι 
“αἴ αυηῖ ζαίοαρι." Ααἀάιπταγηθηΐα πῃ πα σΔρ. 111. 4 !ρρὲ 4π8 ραγπι ἤδαυς ἴῃ Υ. 

Οτγῶς. πεαὰς ἴῃ υ]ρ. [μ4ἴ. Ἰεραπίαγ, ραγίγη 4] 1πἀς ἰγαηδέογυηίαγ, (ΟἿ, οΔρ. 11. νετγ. 
5, 6.) (υδ] πηρόγο ΠΟΙυι. β 

). Ρ. 



ΕΣΘΗΡ. 

κεφ. τ. “ ΕΤΟΥΣ δευτέρου βασιλεύοντος ᾿Αρταξέρξου τῇ μεγάλου βασιλέως τῇ μιᾷ τ Νισᾶν, ἐνύπ- 
ἐς γιον εἶδε Μαρδοχαῖος ὁ τῇ ᾿Ιαΐρου, τῇ Σεμεΐου τᾶ Κισαίου, ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν, ἄνϑρωπος Ἰ8- 

«ς διαῖος, οἰχῶν ἐν Σόσοις τῇ πόλει.) ἄγϑρωπος μέγας! ϑεραπεύων ἐν τῇ αὐλῇ τῇ βασιλέως. Ἦν 

ὕξι: - 

φς δδ ἐν τῆς αἰχμαλωσίας, ἧς ἠχμαλώτευσε Ναδεχοδονόσορ βασιλεὺς Βαξυλῶνος (ἐξ Ἱερεσαλὴμ, 

“ς μετὰ Ιεχονίου τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιεδαίας" Καὶ τοῦτο αὐτᾶ τὸ ἐνύπνιον" χαὶ ἰδὲ φωναὶ χαὶ 
ἐς ϑόρυδος, βρονταὶ χαὶ σεισμὸς, τάραχος ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἰδὲ δύο δράχοντες μεγάλοι, ἕτοι- 
«ς μοι ποροῆλϑον ἀμφότεροι ππαλαίειν' ᾿χαὶ ἐγένετο αὐτῶν φωνὴ μεγάλη, χαὶ τῇ φωνῇ αὐτῶν Μμ Ὁ βφοτερ 7 φ βεγαλῇ, ἢ Φων; 
ςς ΄ 3 ρῸ 9 9 7 Ω ᾿ ρο δ 7 τ9 ἥ ΙΝ δὰ ε », ὔ 

ἡτοιμάσθη “σὰν εὔὖνος εἰς σόλεμον, ὡςε “σολεμῆσαι Οθιχαίων εὐνγος. ᾿ Και ιὁ8 ἡμερὰ σχοτοὺς 

“ς χαὶ γνύφε, ϑλίψις χαὶ ςενοχωρία, χάχωσις χαὶ τάραχος μέγας ἐπὶ τῆς γῆς. Καὶ ἐταράχϑη 

ςς πᾶν ἔϑνος δίχαιον φοξόμενοι τὰ ἑαυτῶν χαχὰ, χαὶ ἡτοιμάσθησαν ἀπολέσσϑαι, χαὶ ἰξόησαν 
«ς . ἃ, Ἁ φΤ 3 " Ὗ φ0 φρο 8ϑ νὍ0 3 ξ΄ ς "'.ς 9 Ν, φρο ἰδ Ν ΄ 

πρὸς τὸν Θεόν' ἀπὸ δὲ τῆς βοῆς αὐτῶν ἐγένετο ὡσανεὶ ἀπὸ μιχρᾶς πσηγῆς ποταμὸς μέγας, 

« ὕδὼρ “πολύ. 

ἘΣΘΗΝῚ Ἔ βιδλιον εἰκορον ν δὲντερον 44. Αἰσϑηρ 93: Ὁ. Ἐσϑηρ 
ἡτοι ὥρεραι 8Ὁ 4]. τ. το8. Ὁ. τους δευτέρου---δύο εὐγέχων τὸ βασι- 
λεως} μαθεὶ (Ὁ --- 93. Ὁ. ἴῃ Οοἰϊαι. ὉΠῈ. ἼἜτες δευτέρου--- Καὶ 

ἐγένετο γετ. 1.1 Βαδεῖ Ἐά, (ὐοπηρὶ. ἰπ ςᾶρ. χίὶ. εἰ χὶὶ. 10γ ἘΠῚ. Αρο- 
οὙρῆ. δευτέρου] α 71. βασιλ. ᾿Αρταξ. τξ μεγ. βασιλ.} γεσπαπίε 
“Μμετο γερε παγογε Ν ει, 12ϊ. εχ Μ5. Οοιῦ. ᾿Αρταξέρξου] Ασσυριου 
19. (τοϑ. Ὁ. (εὰ ροῆεα Ασσυηρον.) Ασνηρου 93.Δ. τοῦ μεγάλου 
βασιλέως , βασιλεως ΧΙ, 19, 44) 52, 5», 64) 71) 74ν 76, 93, τού, 
107, 120, 236, 2435 248, 249. (πρὶ. ΑἸά. Διίδδη. 11. οϑ. διδθεῖ 

βασιλίως ἴῃ ομαγαέξ. τίποτε Αἰεχ. τῇ μιᾷ τοὺ Νισαν] μιὰ τὰ μη- 
γοςτου μηνος) Αδαρ Νιισαν ὃς εςὶ δευτερος Ξανϑικος το. μιὰ τὰ μῆνος 
Αδαρ-νισαν, ὃ ες! Δυρρος-ξανϑικος 93.ἃ. φγὶμοίρίο “πεηβε Ν.Ι Νεῖ. 
1,21. εχ Μ58. σοῦ. τοῦ Νισῶν]} του Νεισα (ῆς ἰηΐτα) 11. τὰ Μισα 
(τοῖτ. δὸ δῃηϊφυα πὶ. οὐπὶ Ν ἔπρτα ΜῈ) ΧΙ. τοὺ μηνὸς 44) 71, τού, 
107. του Νίσα ςς. τῷ Νεισὰν Αἴμδι. 1]. οἷϊ. 

Ιαειρον 1, 44, ς2, 93, Ὁ. τού, το}, 108, Ὁ. 249. Αἴξδη. ]. οἷ. ὁ τοῦ 

Ειαειρου το. ὁ τοῦ Ιαρειου 436. ὁ του Ἰαρου 243, 248. (οηιρῖ. ΑἸά. 
φμὶ γμὶ} 7αγι Νεῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. (οτῦ. 

(ἄς πα) Π, τοϑ. Ὁ. τοὺ Σεμαμο. 10. 

1. εἶι. τὰ Σεμὲξ Οοπιρ. τῇ Σεμ. τὸ Κισ.} φιωὶ δενιεὶ, φμὶ Οἰμεὶ 
γεῖ. 1,841. εχ Μ5. Οοσῦ. τοῦ Κισαιου) του Κεισαιου 11, ΧΙ, 93. Ὁ. 
τον Ἡσαΐου 19. κα 44) τού, το). του Εἰσαιου τοϑ. Ὁ. ἐκ φυλῆς 

Βενιαμὶν] της φυλης Βενιαμιν 19, 1οβ. Ὁ. τῆς φυλης Βενιάμειν 93. ἃ. 

ἐκ τῆς φυλὴς Βενιάμειν 93. Ὁ. ΑΙεχ. ἄνθρωπος ᾿Ιεϑαῖος---τῇ πόλει} 
α οὐπὶ ἰηϊεγπιοά, 19), 93.81. ἄνϑρ. Ἰπϑαῖος---' Ἰυδαίας] Ροηΐς δά ἤἥη. 
οΔΡ. 11. νεῖ, 181. εχ Μ8. (οτδ. οἰκῶν---ττόλει] καὶ ἦν κατοικὼν ἐν 

Σύσοις τοόλει 8 Οοὐΐςε8 δεγρί!. ἐν Σώσοις] ἐν Μέσεσοις 111. ἄνϑρ. 
μέγας} ανϑρ. φοδεμενος τον Θεὸν Ἰσραηλ 71. ἄνθρωπος μίγας-- 

τὸ Σέμέει 248, 240. Αἴδδη. 

αἰχμαλωσίας] ἀνϑρωπος μέγας τῆς αἰχμαλωσιας 19, 93.8.0 “ε- 
ραπεύων] ϑέραπεντης ὧν ς2, 64, 243, 248. Οοπιρὶ. Αἱά. Ργαεπῖς, καὶ 
γ1. εαγαπε Νεῖ. [αἰ ὁχ Μ5. Οοτῦ. ἧς ἡχμαλώτευσε] ἢ ἣν ηχμα- 

λωτευσε γ4, γ6, ἧς αἰχμαλωτευσε 93.8. ἧς ηχμᾶάλωτισε 240. 

Ναβουχοδονόσορ] α 44,71, 74, γ)6, τιοό, 12οθ.. βασιλεὺς Βαδυλὼ- 
νος} ρὑγαπητι. ὁ ΧΙ, 19», 93, 249. Οομμρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. τ. )γ1. ἐξ 
Ἵερουσ.} ἐν Ἱερουσ. ΧΙ. κα 19, 93.8. μετὰ Ἰεχονίου] μετα τοὺ 1ε- 
χόνιου 93. Ὁ. τοῦ βασιλέως} κα του 44, ξα, 248. Οοπιρί. ΑἹά. 
Καὶ τοῦτο͵] καὶ τουτο ἣν τοϑ. Ὁ. Καὶ τοῦτο αὐτῷ τὸ ἐνύπνιον] και 

τοῦτο ἦν αὐτὸ τὸ ἐνυπνιον 93.8. δος ἐγαὶ ἑρῆω: οὐὕπσι: Νεῖ. 1,1ῖ. εχ 

Μ5. Οοτῦ. καὶ ἰδὲ φωναὶ] ιδου φωνὴ 19. καὶ (δου φωνῃ ς2, 64, 
93»8. 243, 248. Οοπρρὶ. πὰ καὶ ϑόρυξος] καὶ χραυγὴ ϑορυξου 19, 
93.8. ϑορυξου (2, 64, 243) 248. Οοιηρί. ΑἸά. ΑΙεχ. βρονταὶ καὶ 

νοι. 11. 

ὃ τὰ Ἰαΐρου] ὃ τὰ. 

τὰ Σεμεῖου] του Σεμεείου. 

, 

Καὶ φῶς χαὶ ὁ ἥλιος ἀγέτειλε, χαὶ οἱ ταπεινοὶ ὑψώσϑησαν, χαὶ χατέφαγον τοὺς 

σεισμὸς} Ργαπηῖτι. καὶ 74, 76. βρονΐαι καὶ συσσεισμος τοό. ταρα- 
χος ἐπὶ τῆς γῆς} ργαεπιττ. καὶ 4.4) 52) 64, 745 76,93, τού, 120, 436, 
243, 348. Οσουιρ!. ΑἸά, ΑἸεχ. Καὶ ἰδὲ δύο] , δυο τοό. εἐ ἀκο 
ψεῖ. 1,21, εχ Μ5. Ὁοσθ.  δράκονες] -ἐ- ἐπι τῆς γῆς 44, 71» 745 γ6, 
τού, το, 236.-Ἡ δράκοντες μεγάλοι] α μεγαλοι το, 93.8.. ἕτοι- 
μοι τροῆλϑον}] χαὶ τροσηλϑον 19, 93. ἃ. ετοιμως προσηλϑον ς2. 
τροῆλϑον)} τροσῆλϑον ΑἸΙεχ, καὶ ἐγίνετο] καὶ εγένοντο Χ]. ΑΪοχ.. 
αὐτῶν φωνὴ] αὐτῷ φωνὴ ΑΙά. φωνὴ μεγάλη] α μεγαλὴ το, 93. ἃ. 
φωναὶ μεγάλαι ΑΙεχ. παρπα ρεγπα Νεῖ. 1.2ϊ. εχ Μ5. (οτῦ. Καὶ 
τῇ φωνῇ---δικ. ἴϑνος] καὶ ἐταράσσετο τοαὐα απὸ της κραυγης τῆς φω- 
γης ταυτὴς σαδι τοῖς λαοις 19. ὥς, δάάϊιο μαρτυρομενη δηῖς σασὶι τ. 

λαοις, 93. ἃ. καὶ τῇ φωνῃ---ἀπολέσϑαι] εἰ ἀονείπαδαπίκν ἀϊς ἐεπε- 

ὄγοίο εἰ «παἷο, εἰ βγεριμε πιάση: ἱπ ἀλὶς φμὶ μεπὶ γρεγ εγγαα. ΕἸ εἰπμε- 

ἐγμπὶ ἐπ βεγ δἰ ίοπεσι. Ψεῖ. 1,δΔῖ. εχ Μ8. (οεδ. εἰς τοόλεμον---δικ. 9- 
γο5] α οὔπὶ ἰηϊετβεά. τοό. διχαιων ἔϑγος] δίκαιον εϑνος ς2, το. ἃ. 

Καὶ ἰδὲ---ὡωρὸς τὸν Θεόν) ἡμέρα σκοτοὺυς καὶ γνοφου και ταραχὴ τολε- 
μξ καὶ ἡτοιμασαΐο τᾶν εϑνος πολεμῆσαι καὶ ἀνεδοησαμεν προς υριον 
19) 1ο8. Ὁ. ἔς, ΠΕ σχκοτε, ταραχὴ καὶ πολεμε, εἰ απεδοησαμεέν 93. ἃ, 
Καὶ ἰδὰ---ὕϑωρ τοολύ] «Α' νοοε εἰαπιοτὶς εογωπι Καδδωα: οἱ ϑῶμε κακε, εἰ ἐκ 

, πίε ἐ11|ο ργοάι βωμισα πιαρπμπε ἀφμα σιμίις. Ν εῖ. 1 δῖ. εχ Μ5. (οι. 

σκότους] σχοτου 76, τι2λο. σχοτασμου 93. Ὁ. 
γνοφες 111. ϑλίψις] ϑλιψεῖς 44. καὶ γσενοχωρία)} κα 93. Ὁ. μαδεῖ 
ἰῃ οδαγδέζ, γΐοσε Αἰεχ. Ὁ 

443. Αἰ. ΑΙεχ. ᾿ καὶ τάραχος μέγας] κα και ς8, 64, 243. ΑΙά. 
Βαθεῖ καὶ ἴῃ ομλγδές, πηΐπογε Αἰςσχ. ἐπὶ τῆς γῆς} α τῆς 236. Καὶ 
ἐταρώχϑη)] και ἐταραχϑησαν 64. ΚΑααὶ ἐἰταράχϑη--κακὰ ] καὶ δι- 
ἐταράγετο (οοπεωγαῤα!α) τᾶν τὸ γένος δίκαιον φόξῳ ϑλιδόμενον διὰ 
τάντων ἑαυτῶν κακῶν 4 ΟΟοὐΐοο5 δεῦρ. τᾶν ἔϑνος δίκαιον] δικαιον 

τᾶν εϑνος 11, ΧΙ, ς ς, 93, Ὁ. 1τοϑ, ἃ. 249. δικαίων ταν εϑνος 44) 71ν 
74, γ6, τού, τ2ο, 236. ἀπολέσϑαι) ἀπολέσαι 44, ολν Ὁ. τοῦ. 
ἱπρὸς τὸν Θεόν] κα τὸν 44, τοό. τρος Κυριοόν249ς. ἀπὸ δὲ τῆς βοῆς 
αὐτῶν] απὸ φωνης τῆς χρανγὴς αὐτῶν 19, 93.8. βοῆς αὐτῶν] φωνης 
αὐΐων 436. ἐγένετο ὡσανεὶ] χαϊι ἐγένετο 10, 93. ἃ. Βδθεὶ ὡσανεὶ ἴῃ 

οἰδγαές. τηΐϊποζςὸ Αἴεχ. ὠπὸ μικρᾶς τοηγὴς} ἐκ πηγῆς μικρᾶς 10, 

93. ἃ. ποταμὸς μέγας, ὕδωρ τοολ΄] νδὼρ ττολυ τοταμος μεγας 10, 
93.Δ. Καὶ φῶς] α καὶ 93,0. 2440. Καὶ φῶς---ἰνδόξους) Σκα ,0- 
ἐς ἐἰαχὶι, εἰ δμενεῖΐος ἐχ αἰαὶ ΐ μιπι, μ! εονπεάεγεηὶ γίογίοβως. Ν εῖ, 1)2ϊ. εχ 

ἵΜ8. Οονῦ. Καὶ φὼς καὶ ὁ ἥλιος] φως ἡλιος 10. 93. 8. ὁ ἥλιος} 

α ὁ ζῶ, ιοϑ.8Δ. καὶ οἱ ταπεινοῖ] καὶ οἱ πόταμοι 19, 93. ἃ. καὶ 
κατέφαγον) καὶ κατέπιον 190, 93.8. Καὶ διεγερθεὶς] και ἐγερϑεις 
ΧΙ. καὶ αναφας 19, 93.8ἃ. χα! διηγιρϑὴ 44) 71» 74γ 765) τού, 120, 
Τ 

καὶ γνόφου] και᾿ 

καάχωσις} ργϑευλϊῖ. καὶ ς2, 64, 93, Ὁ.. 



ΕΣ ΘῊΗ Ρ. 

«ς ἐγδόξους. Καὶ διεγερθεὶς Μαρδοχαῖος ὁ ἑωραχὼς τὸ ἐνύπγιον τοῦτο, χαὶ τί ὁ Θεὸς βεδόλευ- 

«ς ται ποιῆσαι, εἶχεν αὐτὸ ἐν τῇ χαρδίᾳ, χαὶ ἐν παντὶ λόγῳ ἤϑελεν ἐπιγνῶναι αὐτὸ ἕως τῆς 

“ἐ γυχτός. Καὶ ἡσύχασε Μαρδοχαῖος ἐν τὴ αὐλῇ μετὰ Γαξαϑὰ χαὶ Θάῤῥα τῶν δύο εὐνέχων τῷ 
«ς βασιλέως, τῶν φυλασσόντων τὴν αὐλῆν. 

» ΄ 9 ».»» " Ν Ν᾿ Ν ΄ 

Ἦχδσε τε αὕτων τοὺς λογίσμους, χαι τας μερίμνας 

ςς αὐτῶν ἐξηρεύνησεν" χαὶ ἔμαϑεν, ὅτι ἐτοιμάζουσι τὰς χεῖρας ἐπιδαλεῖν ᾿Αρταξέρξη τῷ βασι- 
ἐς λεῖ: χαὶ ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν. 
ἐς ε ΄ ᾽ ΄ 

ὁμολογήσαντες ἀπήχϑησα». 

Καὶ ἐξήτασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνέχες, χαὶ 

Καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς τὰς λόγους τότες εἰς μνημόσυνον, χαὶ 
“- Μαρδοχαῖος ἔγραψε περὶ τῶν λύγων τότων. Καὶ ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς Μαρδοχαίῳ ϑεραπεύ- 
«ς εἰν ἐν τῇ αὐλῆ, χαὶ ἔδωχεν αὐτῷ δόματα περὶ τότων. Καὶ ἦν ᾿Αμᾶν ᾿Αμαδάϑου Βεγαῖος ἔν- 
ἐς δοζος ἐγώπιον τᾶ βασιλέως, χαὶ ἐζήτησε χαχοποιῆσαι τὸν Μαρδοχαῖον χαὶ τὸν λαὸν αὐτὰ ὑπὲρ 

ἐς τῶν “δύο ἘΥΕχῦΣ τα. βασιλέως." Καὶ ἐγένετο ἱμετὰ τοὺς λόγους τότεῇ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Αρ- 

ΚΕΦ, 1. 

ταξέρξου᾽ ὅτος ὃ ̓ Αρταξέρξης ἃ ἀπὸ τῆς Ἰνδιχῆς ἐχατὸν εἰχοσιεπ]ὰ χωρῶν ἐχράτησεν" Ἔν αὐταῖς 2 

ταῖς ἡμέραις ὅτε ἐϑρονίσϑη βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης ἐ ἐν Σόσοις τῇ πόλει, Ἔν τῷ τρίτῳ ἔτει βα- 

416. Καὶ διεγέρϑεὶς---τῆς νυκτός} Εἰ Λυτεχὶι Μαγάοολαενε οἱ 
“ηιπῖο, εἰ ἀϊχὶε. Οκίά ει: οορίέαι ἴασετε ἢ εἰ ἐγαέ υἱλμρα σομ μα όδμ ἱπ 

μα ἱρῆμε, φμομίχκε τενείατειμγ, Ψεῖ. 1.Δῖ. εχ Μ8. (οτῦ. Μαρϑο- 

χαῖος) -ἴ ἐκ τὸ νπνὰ αὐτὰ 19, 93. 8. ὁ ἱορακὼς] κό]], ἐς, 93. Ὁ. 

ἐμεριμνα 19γ93.8.Ἡ τὸ ἐνύπνιον τῶτο] τι τὸ ενυπνιον 19, 108. Ὁ. 
τι τὸ ἐνυπνιον αὐτῇ 91.8. καὶ τί--ἡσύχασε] κουπὶ ἱπίεττηεά. 93. ἃ. 
καὶ τί ὁ Θεὸς] και τι ὁ ϑυναῖος το, τοϑ. Ὁ. καὶ ἐλογίσατο ἐν εαντῳ τι 

ὁ Θεὸς 7γ1, 74, γ6, τού, 1:20. ἔς, εἷῇ οτι ὁ Θεος, 426. κα τί ΑΙά. 
τί ὁ Θεὸς---ποιῆσα!] ., οὐπὶ ἱπίετιπεά, 44. βεβέλευται] βελευέαι ΠῚ, 
243, 248. Οοπρὶ. ἐομδϑε 195) 1ο8. Ὁ. βελεται 93. Ὁ. βεδέλεται 
(Άς) 2365. οοιῆσαι}] -Ἐ τὸ ἐνυπνιον τουτὸ 71, γ4,) 76, τού, τ2ο, 236. 
εἶχεν αὐτὸ} εἶχε τὸ ἐνυπνιον τετο .25) 04, 243) 348. Οοπιρὶ. ΑΙά. 
ΑἸεχ. ργβπηῖτῖ. καὶ 71, 74, 76, τού, 120, 236. εἶχεν αὐτὸ ἐν τῇ 
καρδία} καὶ τὸ εἐνυπνιον αὐτῇ κεχριμμενον ἦν ἐν τὴ καρδια αὖτε 10. 
βο, ἰῇ κεκρυμ μενον, 1ιοϑ. Ὁ. ἐν τῇ χαρδία} -[- αὐἷα, 236. ν τῇ Αἰεκχ. 
καὶ ἐν παντὶ λόγῳ] καὶ ἐν ταντι καιρω 19, 1ο8. δ. κα ἐν ταντι λογῳ 
93.Ὁ. ἤθελεν] ηλϑὲν 93. Ὁ. ηϑελησεν 236, 243, 248. ΟομηρΡ]. ΑΙεχ. 
ἤϑελεν ἐπιγν. αὐτὸ] ἦν αναζητων αντο 19) τοϑ. 6.6 ἐπιγνῶναι αὐτὸ] 
ἐπιγνωναι αὐτὼ (2, 120. ἴτ,. ΑἸΙεχ. ἕως τῆς νυχτός} α τῆς 74) 
6. ΑΙεχ. ἕως τῆς νυκτός. Καὶ ἡσύχ. Μαρϑδοχ.} ἐπικρισιὶς αὐτου 
διασαφηϑήσεται αὐτω ἑως τῆς μέρας ἧς νπνωσε Μαρδοχαῖος 10, 
τοϑιὉ. Καὶ ἡσύχασε) -[- και ἐλογίσατο ἐν ἑαυτῳ τι ὁ Θεος βεθα- 
λευται ποιῆσαι τὸ ἐνυπνιὸν τοῦτο 44. Μαρδοχαῖος] α 44. - ὃ 
ἑωρακὼς τὸ ενυπνιοὸν τουτῸ τού. ἐν τῇ αὐλῇ] -ἴ- του βασιλεως το, 
93,8. 1ο8. Ὁ. ῥγρπηϊῖ, καὶ ἦν 44. ἐν τοῖς βασιλείοις 3 Οοάϊοεβ ϑετρὶ. 

μετὰ Γαξαϑὰ] μῆα Αξαξ το, τοϑ. Ὁ. μετα Αςαγπ 93. 8. μέϊα Γαξ- 
ὄαϑα 93. Ὁ. μα Βαϑα τ2ο. Γαξδίῶκ μετὰ (εν Οαὐῥιλε) 4. Οοὐϊοε8 
δεγεῖ. καὶ Θάῤῥα] καὶ Θευδετε τ9. και Θεδευτα 93.8ἃ. και Θαρας 
98.Ὁ. τ΄ φυλασσ. τ. αὐλ.}λ 19,93: ἃ. τὴν αὐλήν] τὴν τυλὴν 93: Ὁ. 
Ἥκυσέ τε] καὶ ἡκεσε 19, 93.8. ἤκεσεν γὰρ ΑΙεκ. αὐτῶν τὲς λο- 
γισμὰς) τας λογες αὐΐων 19, 93.8. αὐΐα τοὺς λογισμους 216. τοὺς 
λογισμὰς αὐτῶν ΑΙεχ. καὶ τὰς---ἐξηρεύνησεν)] κα συηλ Ἰηϊεττηεά. 4.4, 
τοό. καὶ τὰς μερίμνας) καὶ τας καῤδιας 24ς.Ὑ. καὶ τὰς με- 
ρἴμνας---ἑτοίμαξουσι) και τας διαδολας αὐῆων ὡς ἐζηγουντο 19, τοϑ. Ὁ. 
ἢς, πἷῆ ὡς ἐξηγέντων, 93.Δ. τῶς χεῖρας ἐπιδαλεῖν) τας χεῖρας αυ- 
τῶν ἐπιδαλειν 44) 71) 745 γ6, τού, 120, 216. 
᾿Αρταξ. τῷ βασιλεῖ] του ἐπιϑέσϑαι Ασσυηρω τω βασιλεῖ του ἀνελεῖν 
αὐῆον τ9, τοϑ. Ὁ. τι ἐπιϑέσϑαι Ασυηρω, (πιᾶγρ. εα(. πη. Αρταξερξη) 
τὰ ἄνελειν αὐον 93.4.Ὑ καὶ ὑπέδειξε τῷ βασιλ. τοερὶ αὐτῶν] εὖ δὲ 
φρονησας ὁ Μαρδοχαιος ἀπηγίειλε περι αὐΐων το, 93.8. τῷ βασιλεῖ] 
Ἔ Μαρϑοχαιος 44,6, τοό, τ20,236. αὐτὼ Μαρδοχαιος γι. ἜΜαρ- 
δεχαιος 74. παυιρὶ αὐτῶν] ὑπερ αὐΐων 93.Ὁ. Καὶ ἐξήτασεν] και 
ητάσεν 10, 44) 719 74) γό, 93»8. τού, 120, 216. καὶ ἐξεταξεν ς2. 
ὃ βασιλεὺς} 2. τὲς δύο εὐνόχους -ἰ- καὶ εὑρε τας λογες Μαρδο- 
χαιε 19, 93: 8.  αὐῖε ς5,243. Οοπιρὶ. ΑΔ. καὶ ὁμολογήσανἶες 

οἱ εὐναχοι 19, 93... αἀπήχϑησαν] ἐζηχϑησαν 111. ὠπήγχϑη- 
σαν ΟοτρΙ. Καὶ ἔγραψεν)  Ασσυηρος τος. - Ασύηρω 93. 8. 
τὰς λόγες τάτες] τερι τῶν λογων τετῶν 19, 93.8. ὀ εἰς μνημόσυνον 
--λόγων τέτων] καὶ ἐεγρᾶφοι Μαρδοχαιος ἐν τω βιδλιω του βασιλεὼς 
ἴσερι τὸυ μυημόνευειν τῶν λογὼν τετων 19. ἔς, πΙἢ εγραφη 093. 8. 

χαὶ Μαρϑοχ.] Ῥγδετῖτι, ομοιως 44. 1ιο6ό. ἔγραψε---τάτων] αὶ οὐπὶ 
ἰηϊογηηιοά. 44) 106. λόγων τότων] α τετὼν 248. (οΙηρί. Καὶ 
ἐπίταξεν) και ἐνετείλατο 19,93... Μαρδοχαίῳ} περι του Μαρδο- 
χαιου 19,93.8, Μαρδοχαιον 248. (οπρρὶ. ϑεραπεύειν] -[- αὐΐον 

1095).93. 8. 

τὰς χεῖρας ἐπιδαλεῖν 

ἐν τῇ αὐλῇ] ἘΞ τὸ βασιλέως 19, 93.4. καὶ ἔϑωκεν--- 

περὶ τάτων] καὶ ασὼν ϑυραν ἐπιφανὼς τηρεῖν 19. ἔς, πἰἢ σασαν, 
93.8ἃ. καὶ δίδωκιν αὐτῷ δώρα 8 Οοάϊοεβ δεῖ. αὐτῷ δόμαϊα] 
Μαρϑοχαιω δομαῖα 93. Ὁ. ΑἸΙεχ. αὐτῷ ϑώμαῖϊα ΑΔ. πορὶ τότων] 
τσερι ταᾶτα ΧΙ, 44) 64, 71» 74, 76, τοό, τοϑ, ἃ. 120, 243. Οοπιρί, ΑΙά. 

ὥερι τατὸ ς2. περὶ αὐτῶν ΑἸεχ. 

γαῖιος ἐνδοζος 44. Καὶ ἥν ̓Αμὰν--ἰβασιλίως] και εἐδωκεν αυτω σερι 

τατων Αμμᾶν Αμαδαϑου Μακεδονα καΐα τροσωπὸν βασιλεως 19. 
και ἐδωχεν αὐτὼ περι τατὼων Αμαν Αμαδαθου Μεκεδωνα καΐα τοροσώπω 
(ας) του βασιλεως 93.8.Ἡ ᾿Αμαϑαϑου)] ᾿Αμαναδάϑου (ἔς Τοοιτ. [εἀ 
πα υἱ ἴῃ Ἐά4.)11. Αμαϑάαδου 111, 74, τού. (248. ἢς οοηδδσηϊες.) 
Αμαλαϑου (ἔς ἱπῆα) ςς. ὁ τῷ ᾿Αμαδὼῶϑ' 8. Οοάϊοες δεγγὶ. ὀ᾿Α- 
μαδάϑου Βεγαῖος) ᾿Αμαδαϑοῦν τῶ Βουγαῖος (ῃς) 93.Ὁ. ἐνώπιον] 
τὸ βασιλ.] ἐναντίον τῇ βασιλ. 8 Οοὐϊοεβ ϑεγρὶ. καὶ ἐζήτησε] και 
ἐζήτει ὁ Αμμαν το. καὶ εἐζητὴ ὃ Αμαν 93-8. ἐζήτ. καχοποι.} 
ἰϑέλησεν κακῶσαι 8 Οοάϊςεϑ ϑεγρὶὶ. τὸν Μαρδοχ.} τὸν Μερϑχὲ 
8 Οοὐϊςε5 ϑεγρί. καὶ τὸν λαὸν] καὶ σαντα τὸν λᾶὸν 19, 93. ἃ- 
ὑπὲρ τῶν δύο εὐνάχων τὰ βασιλέως] ὑπερ του λελαληκεναι αὐον τω βα- 
διλει περι τῶν εὐγεχων διοτι ἀνηρεϑησαν 19, 93.8. διὰ τῶν δύο εὐγάχων 
8 Οοὐϊοε5 δεῦρ. δύο εὐνέχων] τ. ΑἸά. 

Ι. Καὶ ἐγένετο---Αρταξέρζου) Εἰ ,αὅασι οὐ ἐπ ἀϊεδιις Αγιαχενχῖν 

ψεῖ. 1,2ϊ. ἐχ Μ8. σοῦ. Καὶ ἐγένετο---ὅτος ατὸς δὲ 44. καὶ εζη- 

τῆσε χᾶι ἐκράτησεν ὅτος ῖΊοθ. μετὰ τὰς λόγους] κατὰ λόγους 
8 Οοάϊςοε3 ϑεγρί. μετὰ τὰς λόγους τότες] μαθεῖ ἴδ᾽ -:- 93. Ὁ. 
α Οοπιρί. ἐν ταῖς ἡμέραις] κα ταις 10, 93. 8. ᾿Αρταξέρξ} Ασσνηρε 
τε βασιλέως τὰ μεγαλξ το. ἔς, πΙῇ Ασυηρου, 93. ἃ. τος ὁ ̓ Αρταξ. 

ὅς. δὰ ἔη. ςοπι.} ὑπετάγησαν ἀντω ἀπὸ τῆς Ἰνδικης ὡς τῆς Αἰϑιοπιας 

ἑχᾶτον εἴκοσι ἐπα χωραι το. ἔσο, οὔπὶ αὐτὸ ρτὸ αὐτω, εἴ καὶ δηῖε 
ἐπα, 93. ἃ. ἐρίε οἱ ““γιαχενχει τερησης οὐ ἱπάϊα εὐ ω ΞΟΜΡΙΘΙΝ Ὦ 0.7.) 

ΤΤΡΗΣ ρίαν ΓΕ ΡΝ ΤΕ, γεῖ. Ταῖ. εχ Μ8. Οοτῦ. ὃς καὶ ὅτος ᾿Αρτα- 

σὶς ἰκράτησεν ἀπὸ Ἴνδων χωρᾶς ) Οοάϊοες δετρὶ. ὁ ̓ Αρταξ.} Αρ- 
ταξερξης ὁ ὁ βασιλενων, οὐπὶ ὁ βασιλ. {00 κε, 93. Ὁ. α ὁ γ1) 76. ΑἸεχ. 
ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς} -Ἐ ἕως Αἰϑιοπιας ὧδ κῷ ο3.Ὁ. χώρας τοῦ. 

ἑκατὸν δες. δὰ ἤη. οοη,.} ἐπα και εἴκοσι καὶ ἑκατὸν χώρων ἐχρατησιν 
93.Ὁ. χωρῶν ἐκράτησεν] α τού. 

11. Ἐν αὐταῖς} ἐν δὲ ταυταις ς2, 64, 243, 248. Οοπιρί. Αἰά. 
ἐπ᾿ ανταῖις ςς. ἐν ταύταις Αἰεκ. Ἐν αὖτ. τ. ἡμέξ.} αὶ το, 93. ἃ. 
ὅτε ἐϑρον.} οτι εϑρον. ς2, 93. Ὁ. ΑἸεχ. οτε ἐνεϑρονισϑὴ 64. (ομπηρῖ. 
ΑΙ4. ὅτε ἐϑρονίσϑη δες. αὰ ἔῃ. σοπ|.} ἐν τω καϑεισϑαι Ασσνηρον 
ἐπι τῷ ϑρονου τῆς βασιλειᾶς αὐτι το. ἔς, πἰῆ καϑιησϑαι Ασυηρον, 
93.8. φυαμάο αἰϊ γεχ “ρίαχεγχες ἐπὶ ἐγ δωπαὶ τερπὶ (μὶ Ψεῖ. 1,Δϊ. εχ 

Μ5. Οοτῦ. ἐν αἷς ἐκάϑητο ἐν Σύσοις τούλει 3 Οοὐϊΐςε5 ϑεγρὶ!. ἐϑρο- 

νίσϑη)} εϑρονησϑὴ 11. υἱὲ νἱάεῖυτ. βασιλεὺς} ῥταεπιῖτ, ὁ 11, 93. Ὁ. 
λα 44) 715) 74, 76, τού, 226:τὸ βασιλ. ᾿Αρταξζ.} α ΧΙ, ςς, 1ο8. ἃ. 
Αρταξ. ὃ βασιλ. 249. ΑΙεχ. ἐν Σέσοις] ργεεπηϊ, ἐπὶ ϑρονου βασι- 
λεας αὐτὰ ὃς ἦν (Ὁ χζ 93. Ὁ. 

111. Ἐν τῷ] καὶ τῳ γι. ργαηγίττ. καὶ 74) )6. Ἐν τῷ τρίτῳ - 
αὐτῷ} α οὐπὶ ἰηϊεττηδά. το, 93. ἃ. Ἐν τῷ τρίτῳ -τοῖς φίλοις} και 

ἐν τῷ τρίτῳ ἐτεῖ τῆς βασιλειας αὐτὰ ἐποιησε ᾿δοχην μεγαλῆν τοῖς φιλοις 

ἄντα 4474. καὶ ἐν τω τριτὼ τῆς βασιλιιας αὐϊκ ἐποιησε δοχὴν μεγα- 
λὴν τοῖς φιλοις αντὰ τιοῦό. ἘἜἘν τῷ τρίτῳ ἔτει] ἐν ἕτει τοιτῷ 93- Ὁ. 

βασιλεύονἶος) τῆς βασιλειας 71, γ6, 120, 2216.6 δοχὴν ἐποίησε) 
ἐποιῆσε δοχὴν μεγαλὴν 71, 76, 120. ἴΓ. 93. Ὁ. - μεγάλην 436- 
δοχὴν ἐποίησε ὅζο. δὰ ἔπ. οοπ).] καὶ ἐποιῆσεν ὁ βασιλεὺς ττοτον τοῖς 

Καὶ ἥν---ἔνδοζος] και ἦν Αμαϑυ- 
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σιλεύοντος αὐτᾶ, δοχὴν ἐποίησε τοῖς φίλοις χαὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσι, χαὶ τοῖς Περσῶν χαὶ Μήδων 

ἐνδόξοις, χαὶ τοῖς ἄρχασι τῶν σατραπῶν. 
Ν ν᾿ " ν "» ρ 2. ν6 νΝ φ 

Καὶ μετά ταῦτα μετὰ τὸ δεῖξαι αὐτοῖς τὸν τῦλδτον 
τῆς βασιλείας αὐτῷ, χαὶ τὴν δόξαν τῆς εὐφροσύνης τῷ τὐλότε αὐτῇ ἐν ἡμέραις ἑχατὸγ ὀγδοῆχον- 

, σα, Ὅτε δὲ ἀνεπληρώσησαν αἱ ἡμέραι τᾶ γάμου, ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς πότον τοῖς ἔϑνεσι τοῖς 
εὑρεϑεῖσιν εἰς τὴν πσόλιν ἐπὶ ἡμέρας ἕξ, ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ βασιλέως Κεχοσμημένη βυσσίνοις 

χαὶ χαρπασίνοις τεταμένοις ἐπὶ σχοινίοις βυσσίνοις χαὶ πορφυροῖς, ἐπὶ χύξοις χρυσοῖς χαὶ ἄργυ- 
[7 ιν ξ ΄ ᾿ς ’ 4 ρο ᾿, 3 φρο ΝΣ", [4 ΄ 

ροις, ἐπί ςφυλοις ΠἸΔΡΙΣΟΙς χαὶ λιθίνοις" χλίναι χρυσα! χα! ἀργύυρᾶι ἐπι λιϑοςρώτου σμαραγδίτε 

λίσϑου, χαὶ πιννίνου, χαὶ Παρίνου. λίϑου" [καὶ φρωμναὶ διαφανεῖς πποιχίλως διηνϑισμέναι, χύχλω 

ῥόδα πεπασμένα". ) Ποτήρια χρυσᾶ χαὶ αργϑρα, καὶ ἄγϑράχινον χυλίχιον προκείμενον ἀπὸ τα- 
λάντων τρισμυρίων", ἡ οἶνος “πολὺς χαὶ ἥδυς, ὃ ΟΝ αὐτὸς ὃ βασιλεὺς ἕ εχινεν. Ὃ δὲ τὐὖτος ὅτος οὐ 

χατὰ προχείμενον γόμον ἐγένετο" ὅτως δὲ ἠθέλησεν ὁ βασιλεὺς, καὶ ἐπέταξε τοῖς οἰκονόμοις ποι- 
““ Ν 7 2 » Νν Ὁ» Ζ΄ “3 ν ε ζ΄ ». φ“ Ζ΄ μ᾿" 
σαι τὸ ϑέλημα αὐτϑ χαὶ τῶν ἀγθρώπων. Καὶ ᾿Αςὶν ἡ βασίλισσα ἐποίησε “σῦτον ταῖς γυναιξὶν 

ἐν τοῖς βασιλείοις, ὕπου ὁ βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης. Ἔν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑξδόμη ἡδέως γενόμενος ὁ 

βασιλεὺς, εἶπε τῷ ᾿Αμᾶν, χαὶ Βαζᾶν, χαὶ Θάῤῥα, χαὶ Βαραξὶ, χαὶ Ζαϑολϑὰ, χαὶ ᾿Αδαταζᾷᾶ, 

αρχϑσι τῆς αὐλῆς Περσὼν καὶ Μηδὼν 19, 93. ἃ. τοῖς φίλοις} 
-ἰ αὐκ γι, χ6, το. ργβυλῖεῖ. τσασι 93. θ. τοῖς δουλοις 226.ῪἩ τοῖς 
Πιρσῶν) των. Περσων όᾳ, 243, 240. ΑἸά. 

ΙΝ. Καὶ μετὰ ταῦτα͵ μαθεῖ (Ὁ --- ο1.Ὁ. Καὶ μετὰ ταῦτα 
ἄς. τὰ ἤμ. σοι. ς.] και οἱ ; ἀρχούες τῶν χώρων καΐα τοροσωπον αντου 

εἰς τὸ εἐπιδειχϑηναι τὸν τλετον τῆς δοζης τε βασιλεως και τὴν τιμην᾽ 
της κανχησεὼς αὐἷξ ἐπι ογδοηκοῦϊα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας ἃς εποιῆσεν ὃ 
βασιλευς τασι τοῖς εὑυρεϑεισιν ἐν τὴ Ὅολει Σεσοις απὸ μεγάλου εὡως 
μίκρου τσοτὸν ἐπῆα ἐνὸν τὴ αὐλὴ του βασιλέως αγων τα σωτηρια αὐῖε. 
19. ἢς, οὐπὶ αὐΐων Ῥῖο αὐΐκξ, ως αν ἐπληρωϑησαιν αἱ ἡμέραι δηϊε ἃς 

Ἑποιησεν, ἐν Σεσ. τὴ πολ. ὕΓῸ εν τ᾿. πολ. Σεσ. εἴ ἐν ἡμέραις ἐπα ενδ. ἐν 
τ. ανλ. ὑῖὸ επΐα ενδ. τ. ανλ. 93... μετὰ τὸ δεῖ ξα!] ἐδειξεν 44, 71, 
74: γ6, τοό, 120, 236ς6.ὁὉἪ τὸν λδτον}] -Ἑ τῆς δοζῆς (Ὁ δ 93. Ὁ. 
καὶ τὴν δόξαν---αλέτε αὐτὰ] α οὔαι ἱπιεγηγοά, 44, τού. δόξαν δος. δὰ 
ἢη. ςοη,.} δόξαν εὐφροσύνης εὐπρέπειαν ἡμέρας ἑκατὸν καὶ ὀγδοήκονϊα. 
ς Οοάΐοε5 ϑεγρὶ. τὸ λέῖτα] α ς2, 64) 243» 248. Οομρῖ. Αἰά. 
λέτε αὐτῷ] -᾿ ἐπι ἡμέρας πεολλας [10 χξ ο3.Ὁ. ἔν ἡμέραις] ἐπὶ 
ἡμέραις ΧΙ, 4.4) 71). 74. γ6, τού, 120, 548. ΑἸΙά. ἐπὶ ἡμέραις ςς, 1το8.8. 

ἡμέρας Αἰεκ: ἐν ἡμέραις ἑκατὸν ὀγδοηκουα} αὶ ἑκατὸν 7... ογδοη- 
κονΐα καὶ ἐχῶτον ἡμέρας 93. Ὁ. 

ν. Ὅτι δὲ] α δὲ 93.Ὁ.- τὰ γάμου] τὰ τσοτου 1ΠΠ. τοῦ τοτου 
αὐἷκ, οὐὖὶ τὰ ποτα (Ὁ ---) 93. Ὁ. ἐποίησεν δζς. δὰ ἤη. οοτλ.] “οὶ 

3οίνκε ἀὶξ φωὶ ἐγαπί ἱπυεμεὶ ἐπ δηβεὲ Τλεδατὶ. Ν ει. 1.ῖ. χ Μϑ5. (ογῦ. 

ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς} α ὁ βασιλεὺς 44, τοό. «ὐότον] μδδξὶ δ -:- 
93.Ὁ. εἰς τὴν πόλιν] ἐν τῇ ὥόλει 44) 91,0. τοό. επὶ ὶ ἡμέρας) 

α ἔπι 44. ΑἸεχ. ἐπὶ ἡμέρας ἜΣ] απο. μεγάλου καὶ ἕως μικρου, ποτὸν 

ἐπῖα ἡμέραις, οὐπὶ απὸ μέγ. καὶ τς μικρ. ἴω κΚ, 93.Ὁ: ἡμέρας. 

ἽΣ] ἡμέρας επῆα ς1. ἰν αὐλῇ] ἐν δυδη ΧΙ. οἴκου] τοῦ οἰκου ΧΙ, 
ςς. Οουρὶ. Αἰά. Αἰεχ. συμφοντου Ὧδ κί 93. Ὁ. 

ΥἹΊ. Κικοσμημένῃ) καὶ ἦν ἡ αυλη κεκοσμημένη 71) 74, 6, το. 
ἤς, ἔπε ἡ, 436. ΚΕΙ͂ ΜΆΡΌΙ 93.Ὁ. κεκοσμημίνῳ ΑΙεχ. Κεκοσ- 
μημένη--- ττορφυροῖς} ἦν δὲ ἐξεζρῳωμενα βυσσινα και καρπασινα καὶ 
νακινϑινανκαι κοχχίνα ἐμπεπλεέγμενα ἐν ανϑεσιν καὶ σχηνη)τεταγμενὴ 
εν σχοινιοῖς βυσσίνοις καὶ τορφυροίς το. (τοβ. Ὁ. υἱ νἱάετυτ.) ᾶς, πα 
καρπασσιμᾶ, εἰ τεταμένη ΡτῸ τεταγμ. 93.8. χαι ἦν αὔλη κεχοσμη- 
μένη βνσσινοις τορφυροις 44. ῇῆς, πἰῆ ἡ αυλῃ, τού. Κεκοσμημένη 

ἄο. δὰ δι. οοπι.} Εγαπί αμίεη βναία βγαρεΐα τορὶς εγρίπα, εἰ εαγ- 

δαβπα, εἰ ὀγῇπα, 6; ἀγαείπέιπα; εἰ Μμβέῖ, ογραπα ἐχίεη(α ζωπὶδως εαγ- 
δα(εὶ:, εἰ ρωγραγεὶν (μόνοις: εοἰμαμα ἐρατγίμα; ἰεδδὲ σωγεὶ εἰ ἀγρεημεὶ 

“ωβεν Ἰαρί ες πιαγπιογαίος δἰ δίἥητα νατὶα: Μεῖ. 1,.λῖ. εχ Μῖ8. (οτῦ. 
καρπασίνοις} καρκασι ΧΙ. -Ἐ- καὶ νακινϑίνοις 10 δὰ 93. Ὁ, καρπα- 

σιμοις 120, 36.Ἡ. τεταμένοις] τεταγμένοις 93. Ὁ. ἐπὶ σχοινίοις 
--κύδοις} α οὐπὶ ἰηϊετιεὰ. γ1. ἐπὶ κύξοις χρυσοῖς καὶ ἀργυροῖς] 
ἐπι χυδοις αργύροις 19, 93.8. Ὡδδεῖ χρυσοις καὶ (Ὁ -:- φ2Ξ.Ὁ. ἐπὶ 
ςύλοις] ργδπιῖτῖ. καὶ 249. ἐπὶ ςύλοις---λιϑίνοις] καὶ ςυλοις ταρυ- 

νοις καὶ τοεριχρυσοις 10. ᾶς, πῇ ταρινοῖς, 93. 8. κα ΟὉΠῚ ἰηϊειτηοά.. 

71. λιϑίνοις) λιίϑοις τοό. κλίναι χρυσαῖ---νόμον ἐγένετο ἴπ 
οοτι. 8.}] καὶ κλιναι χρυσαι ἐπὶ λιϑοςρωτον σμαραγδα καὶ κυκλω ροδα 
χαι ποτήρια χρυσὰ ἐξαλλα καὶ οινος βασιλικος ὃ ὃν ὁ βασιλεὺς σινει 

και τσοτὸς καῖα τὸν γόμον το, 03.8. 

καὶ πραρινον καὶ σινινου λιϑὸν 93. Ὁ. σμαραγϑίτα λίϑ5} σμαραγ- 

ἐπὶ λιϑορρώτε] ἐπὶ λιϑογρωτες. 

111. ἐπὶ λιϑοςρώτον---Παρ. λίϑου] ἐπι λιϑορρωτους σμαραγδιταῦ. 

δινου λιϑου 715) 74) τού, 120, 236, 249. ΠῚ λιϑα γ6. σμα- 
ρώγδου Αἰεκ. καὶ πιννίνου] καὶ πεινίνου ό4, 74, 243. Οοπηρί. ΑΙά. 
καὶ τινιου 71. αὶ τού. καὶ τιν. καὶ Παρ.] καὶ Παρ. καὶ τιν. 
Αἰεχ. καὶ Παρίνου λίϑου] α 71») τού. κα λιϑου 74. 76, τ2ο, 436. - 
καὶ ςρωμναὶ δες. δὰ ἔπι. φοπι. 1 Βαῦες (Ὁ -:- ο3. Ὁ. 
ναιῖς 93. Ὁ. 

ἐπβρανες ΑΙοχ 

ςρωμναὶ] γρομ- 
ςρωμναὶ διαφανεῖς} σρωμνης ἐπιφανους ΠΙ. ερωμναὶ 

ποικίλως} ποικιλαι 64. πκεοικίλ. διηνϑ. χύχ.) 

α 71. λονϑινί αἱ} διηνϑισμενης Π]. χύκλῳ] ργαεηγῖῖ, καὶ ΑΙεχ. 

χύχλῳ ῥόδα βέαδιήδει α Οοηρρὶ. 
πεπλασμενα τού. 

ΨΙΙ1. καὶ ἀνθράκ.---τρισμυρίων] μαῦεῖ (Ὁ --- 93. θ. α Οομρὶ. 
εἰνϑράκινον] ἀνϑρακιον ΧΙ, ὅ4, (93. Ὁ. οοιτ. ανϑρακινον Ρπια τ.) 
243. ΑΙά. οἶνος τοολὺς] Ργαταῖτ. και 93.0. καὶ ἡδὺς] εἰ “μανε 
ναἰάε Ψεῖ. 1.Δϊ. εχ Μ5. σοι. ὃν ̓ αὐτὸς} {ε φμο ἡγε Ν εῖ. [,Δἱ. εχ 

Μ45. (οι. 

ΨΙΠ. Ὁ δὲ τότος---νόμο»] ἀλλὰ τὸ συμπόσιον ἐχ, ὡς νόμος ἣν 

ἐγένετο γ Οοάϊοεβ δεῦρ. Ὁ δὲ τοότος ὅτος] α ὅτος 93. Ὁ. διδεῖ 
ἔτος ἴῃ ομδγαῶ. τϊποσε Αἰεχ Ὁ δὲ τότος ὅτος ἄς. αὰ ἤη. οςοηι.] 

Εε νυεορίε αδδογίδε ἀἰοπεμὶ ποηεὶπὶ οἱκα βετγὶ, (ξ ξαζενε νοϊμπεαίεπε τες 

εμηπῤοπείωπι, σα ἡμευπάϊαίεηι ὀϊδετε (ξεμπάμηι ἰρρέπι. Ὗ εἴ, 1,2ῖ. εχ Μ5. 

Οοτῦ. ἐγένετο] ἐγίνετο ΑἸεχ. 
αλλᾶα δτὼς γ1ῖ,) 74) γ6, τού, 120. ὅτως γὰρ ΑΙεχ. ὅτως δὲ ὅτε. 

δα ἤη. ςοπ1.} στως γὰρ ἐπεταῖζεν ὁ βασιλεὺς τοιησαι τὸ ϑελῆμα τῶν 
ανϑρωπὼν τ9, 93,8. τοϑ. Ὁ. τὸ 9έλ. αὐτι} βαθεῖ αὐκ (Ὁ -:- 93. Ὁ. 
καὶ τῶν ἀνθρώπων] κα 44, τού. μαδεῖ καὶ (Ὁ -:- ο3. Ὁ. 

ΙΧ. Καὶ ᾿Αςὶν] καὶ αὕτη ςς. ᾿Αςὶν] Οναςιν (ῆς ἰπδα) 10, 

ῥόδα} δορα 111. πεπασμένα)] 

1ο8. Ὁ. Ουαςειν (ἔς ἱπτ4) 93.4. Ονασϑειν (ῆς ροίξελ) 93. Ρ. 'Αςξ - 

(ἢς 'ἱπῆ4) Οοπιρὶ. Ἔςιν (ροίξεδ υἱὐ ἰπ Ἐά4.) ΑΙά. »αβλὶϊ ει. 1μι, 
εχ Μ5. Οοιῦ. 

ταῖς γυναιξὶν δτς. δὰ ἔπη. οοηλ.} τασαις ταις γυναιξιν ἐν τὴ αὐλὴ τοῦ 
βασιλεως 19, 93. ἃ. γπικϊϊογίδω! ἐπ γέγπο Δἰγιαχεγχίς. Νεῖ. 1,2. εχ Μ8. 

ΟοιΡ. ἐΐν τοῖς βασιλείοις] -- αὐτῆς 92.Ὁ. ὅπε δίο. δ βη. ςοπ. 
α 93. Ὁ. ᾿Αρταξέρξης] Αρταρξερζης 11]. 

Χ. Ἔν δὲ τῇ ἡ ἡμέρᾳ] ἐγενέῖο δὲ τὴ ἡμέρα 195)93.8. α Τῇ 44. ἡδέως 

γινόμενος ὁ βασιλεὺς] εν τω εὐφρανϑηναι τὸν βασιλεα ἐν τω οινὼ το, 
93.8. Ἐ εν τω οἶνω {Ὁ κξ 93... ἡδέως ὁ βασιλεὺς γενόμενος ΑἸεχ, 
7μεμπάμς ζαὅδε: γες γεῖ. 1.81. εχ Μ5. (οσῦ. εἶκε] επεν ὁ βασιλεὺς 

19) 93.8. τῷ ̓ Αμῶν]. τω Μαεμαν ἘΝ τῳ Αζαν 249. τῷ 

ξ ᾿Αμᾶν--τοῖς διακόν; εὖ βασιλ. '᾿Αρτα 

7Ζατεέϊα, ( ίενι (ῥα οπίδες, φμὶ νεὶπὶ βγαδαπέ ἰπ εοη ῥεξδε τερὶς “γίακεγχὲς 
ει. 1.21. εχ Μ5. Οοἱῦ. καὶ Βαζὰν] καὶ Μαξαν 11. τω Ζαξα 
44. καὶ Ιαζαν 64. και Ζαξαν 71, 74) γό, 120, 236. χαι Ζαθα- 
9α 92.Ὁ. Ζαξα τοῦ. και Αμαν 249. καὶ ὶ Βαξζαϑὰ Οοπιρὶ. καὶ 
Βαξεὰ Αἴεχ. ΕΑ 
κα και τοό, καὶ Χαρξωνὼ Οοιηρί. καὶ Ὀαρεδωὰ Αἰεχ. καὶ Βα. 
ραζ!] καὶ Βωραζι 110 γ6, 120, 236, 48. καὶ Βωραζη ΧΙ, ςς, 64, 
243. τῷ Βοραζι 44. και Βοραζι γι. κὰι 'Βαγαϑα 93. Ὁ. Βοραζι 
ιοό. και Βαραζην 1ο8. καὶ Βορραζι 249. Βαγαϑὰ Ὀοπιρί. καὶ 
Βαραζὴ ΑΙ4. καὶ Ζηδαϑαϑὰ ΑΙεκ. καὶ Ζαϑολϑὰ] τῳ Ζαϑολα 
44. και Ζαϑολδα γι. καὶ Αδαγαϑα 93. Ὁ. Οοιηρ!. Ζαϑολαι 
1ού. και Ζαϑολοα 249. α Αἴεχ. Ὁ ̓λξαταζὰ) τῷ Αδαταζα 44. 

ὅτως δὲ] αλλ᾽ «τως 44) 416. 

ἐποίησε τούτον] ἐποιῆσε δοχὴν μεγαλὴν 10) 93. ἃ. 

τοῖς τ αισιν αὐΐκ το, 93.ἃ. 

Μαογνια εἰ Ναγόομα, εἰ Ναδα λα, εἰ Ζαιλὶ, εἰ «Αελεάρε, εἰ Ὑλανει, εεὺ 



ἠ͵ ' «( 
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χαὶ Θαραδᾶ, τοῖς ἑπίαὰ εὐνόχοις τοῖς διαχόνοις τ βασιλέως ᾿Αρταξέρξε, Εἰσαγαγεῖν τὴν βασί- 
“ ὮΝ ͵ 2 Ν “. “. ΟΣ ν ΄ ν᾿ μ» 2, νΝ »“᾽ 

λισσαν πρὸς αὐτὸν, βασιλεύειν αὐτὴν, χαὶ ππεριϑεῖναι αὐτή τᾷ διάδημα, χαὶ δεῖξαι αὐτὴν τοῖς 
ΝΥ " τὺ ν ν {7 » “Ὁ -“ ν 
᾿ἄρχϑσι, χαὶ τοῖς ἔνγεσι τὸ χάλλος αὐτῆς, ὅτι χαλὴ ἢν. Καὶ ἐχ εἰσήχεσεν αὐτῷ ᾿Αςὶν ἡ βασί- 

λισσα ἐλϑειν' Μετὰ τῶν εὐνάχων" χαὶ ἐλυπήνη ὁ βασιλεὺς καὶ ὠργίσϑη, Καὶ εἶπε τοῖς φίλοις αὐ- 

τ8, Κατὰ ταῦτα ἐλάλησεν ᾿Αςῖν, πιοοιήσατε ὃγ ἰμν.} τῶτϑε γόμον χαὶ χρίσιν. Καὶ προσήλϑεν 

αὐτῷ ᾿Αῤχεσαῖος, χαὶ Σαρσαϑαῖος, χαὶ Μαλισεὰρ οἱ ἄρχοντες Περσῶν χαὶ Μήδων, οἱ ἐγγὺς τῷ 
βασιλέως, οἱ πτρῶτοι πταραχαϑήμενοι τῷ βασιλεῖ, Καὶ ἀπήγ[ειλαν αὐτῷ χατὰ τὲς γόμες, ὡς δεῖ 

ἰδ ϑ ΄-" ἰϑὰ » Ψ ϑ 3 ΄ “ ςε ν ἰῶν ΄ ’ Ν᾿, ρο 232 » 

ποιῆσαι Αςὶν τῇ βασιλίσση, ὁτι οὐχ ἐποίησε τὰ ὑπὸ τὰ βασιλέως προςαχϑέντα διὰ τῶν εὐνέ- 

χῶν. “Καὶ εἶπεν ὁ Μεχαΐῖος πρὸς τὸν βασιλέα χαὶ τοὺς ἄρχοντας, Οὐ τὸν βασιλέα μόνον ἡδί-- 
ἶ δ8ι Ν ε 7 2 . Ν. 7 Ν »Ὦ ᾿ ὌΝ ς Ν ρ ’ 

Χησεν Αςιν ἢ βασίλισσα, ἀλλὰ χαι “σαντᾶς τους ἄρχοντας χᾶι τοὺς ἡγδμένους τ βασιλέως" 
ἫΝ ῸΝ 2 2. κ. ν εΖ ρο 7 “.΄ἙἩ ε 3 “ ᾿- ρ. ε ϑρ 2 

Καὶ γὰρ διηγήσατο αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς βασιλίσσης, χαὶ ὡς ἀντεῖπε τῷ βασιλεῖ" ὡς οὖν ἀν- 
φώ ρὸ ὶ ρῊ ὃ ’΄ ΨΨ 4 4 φ, ε .΄ ρο 9 ξ΄ ἰ ρὸ ας 

τεῖπε τῷ βασιλεῖ ᾿Αρταξέρξη, Οὕτω σήμερον αἱ τυραννίδες αἱ λοιπαὶ τῶν ἀρχόντων Περσῶν χαὶ 
΄ » “ ν “Ὁ "᾿ ᾿δ4 ε 9 9. “Ὁ Ζ΄ ε “ 3 “΄ . » 

Μήδων ἀχόσασαι τὰ τῷ βασιλεῖ λεχθέντα ὑπ᾽ αὐτῆς, τολμήσουσιν ὁμοίως ἀτιμάσαι τοὺς ἄνδρας. 

καὶ Ζαραϑ' 93. Ὁ. αχαᾶι τού. καὶ Ζηϑὰρ Οοπιρ. καὶ Θαραξα] 
καὶ ϑαραξα 44,71, τοῦ. καὶ Αχαρῦας 93. δ. και Θαρραδα 448. 
και Βαρσαδα 249. καὶ Χαραβδὰς (οπιρὶ. καὶ Θαξὰφ ΑΙεχκ. τοῖς 

διακόνοις} α ς2, 64, 243, 248. (οπηρῖί. ΑΙά. κὰκ τοῖς διακονοις τῦρο 

ὥροσωπου 93.Ὁ. τοῖς διακ. τῷ βασιλ. ᾿Αρταξ.] τοις διακόνοις αὐῇε 
445 τοό. ἔγεβ (ὐοάϊςεβ ϑεγρὶϊ. τοῖς διάχονοις τοῖς τρωτοις του βασιλ. 

»1. τὰ βασιλ. ᾿Αρταξ.} ἡ Αρταξ. ΧΙ, ςς, 74, γό, τοβ,8. 120, 

216. Αρταξ. τε βασιλ. 249. ασιλ. ᾿Αρταξέρξη ΑἸά. 

ΧΙ, Εἰσαγαγεῖν] ἀγαγεῖν 19, 93.8. -Ἑ τὴν Ουασϑειν (ιῦ κακὰ 
93.Ὁ. τὴν βασίλισσαν] ργαποῖτ. Ονας 19, 93.4.. πρὸς αὐτὸν] 
εἰς τὸ συνευζῆχος συμποσιον 19. ἔς, ηἸῇ συνεςηχος, 9358. 1το8. Ὁ. ροηϊξ 

Ῥοΐξ εἰσαγαγεῖν γ6. 

τὸ διαδημα καὶ βασιλευειν αὐΐην, ουπὶ και βασιλ. αὐΐην (ὰὉ κζ, 93. Ὁ. 
βασιλεύειν αὐτὴν ὅτε. δὰ ἔπ. ςοῃ.} ἐν τω διαδημαΐ, της βασιλειας αὐτὰ 
καΐα τοροσωπον τῆς βασιλείας αὐτῇ 19. ἢς; οὐτῃ αὐΐης ΡΟ ἄντα ε 
εἴ ςραΐιας ΡῸ “΄. βασιλ. 93.8. ῆς, οὐ πὶ ςραῖιας Ῥίο 5" . βασιλ. 

1ο8. Ὁ. Ἐ περιϑ. αὐτῇ τεριϑ. αὐτὴν τοό. περιϑ. αὐτοῖς ΑἸά. 
δεϊξαι---κάλλος αὐτῆς} ,δεξαι αὐῆοις. το καλλος πασι τοις εϑνεσι καὶ 
τοῖς ἀρχεσιν 44. 

ἄρχ. καὶ τοῖς ἴϑν.] τσασι τοῖς ἐϑνεσι, οὐπὶ πασι ΤῸ δ, 93: Ὁ. ομιπὶ- 
ὄκ: φγἱπειρίὀμι εἰ χεπείδες Νεῖ. 1,2ι. εχ Μ5. Οογσθ. καὶ τοῖς ἔϑν.] 

αὶ καὶ ΑἸά. ὅτι καλὴ ἦν] οτι καλὴ τὴ οψει ἦν ο3. Ὁ. ογνιοία ἐπὶσε 

εγαί. Νεῖ. 1,Αῖ. εχ Μ5. (οτῦ. 
ΧΙ]. Καὶ οὐκ εἰσήκεσεν---εὐνέχων] καὶ ουκ ἡϑελησεν Ουαςιν τσοι- 

ησαι τὸ ϑελῆμα τε βασιλεως δια χειρὸς τῶν εὐνεχων τ9ρ. ἔς, πἰῇ 

Όναςει, 93. 8. Εἰ ποίμὴ! τερίπα ὑεπῖγε ἐμ εἰς, Νεῖ, 1.Δῖ. εχ Μ5. Οοτδ. 

αὐτὰ} αὐων 111,93. Ὁ. α 44. τοό. ᾿Ας'ν)] α 44, τιοό. ἐλϑεν) 
Ἢ κχαῖα τὸ ρημα τε βασιλεως το ΤῈ κξ 93.0. μετὰ τῶν εὐνάχων 

α 44, τοό. καὶ ἑλυπήϑη ἄς. 24 ἥπ. σοπ).} ὡς δὲ πκυρωσεν Ουαςιν 
τὰς λογες τὰ βασιλέως ελυπηϑὴ σφοδρα καὶ ὀργὴ ἐζεχαυϑὴ ἐν αὐτὴ 10. 
ὡς δὲ ἡκασεν ὁ βασιλεὺς οτι ηκυρωσεν Οὐυαςει τὴν βαλην αὐἴκ, ελυπηϑὴ 

σφοδρα, καὶ ὁρΎ. ἐξικαυϑὴ ἐν ἄυτω 93.8:ὁ ὁ βασιλεὺς] - σφοδρα 
(Ὁ κξ 93.Ὁ: καὶ ὠργίσϑη)] καὶ ὀργὴ ἐξεκαυϑὴ ἐν ἀντω {00 ἃς 
93. Ὁ. εἰ ἐγαίις οἱ ναϊέε. Ψεῖ, 1.Δϊ. εχ Μϑ. (οτϑ. 

ΧΙ]. Καὶ εἶπε] καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς το, 93.8. ΑΙεχ. ὁ βα- 

σιλευς Τὰ κξ 93. Ὁ. εἰ αἰϊχὲξ τος Ν εῖ. 1.Αἴ. εχ Μ5. (οσθ. τοῖς φί-. 

λοις ὅς. δὰ ἔπ. οοπι.} πᾶσι τοῖς σοῷοις τοις εἰδοσιν νομὸν καὶ κρισιν 
ποιῆσαι τὴ βασιλισσὴ περι τὸ μὴ τεϑεληχεναι αὐΐην ποιησαι τὸ ϑελη- 
μᾶ τον βασιλεως το. ἔς, οὐπὶ τι τοιῆσοι ὑγὸ ποιῆσαι, εἴ του μὴ ῬΙῸ 
το μη 93.8. ἤς, πῇ τι ποιῆσαι, εἴ ουπὶ τοῦ μῆ ΡΓῸ τὸ ΜΝ τοϑ. Ὁ. 

τοῖς φίλοις αὐτῷ} -“Ἐ εἰδοσι τοὺς χαιρες (δ κα 93. Ὁ. τοῖς φίλοις ἑαυ- 

“Ὁ Αἰά. ΑἸεχ. Καϊα ταῦτα] - ὧν ἔιρτα ᾿ΐπ. 40 αἱ. πὶ. ΧΙ. ᾿Δρὶν} 

Αρινη (ἄς ροῆεῖ) ΧΙ. Ονασϑει δ -:- ο3Ξ.Ὁ. ποιήσατε ὅν ὅτε. 
αὐ ἄπ. οου,.} εἰ ἀἰχὶξ γεα οι δι ργίπείρί δες ἰορόσε εἰ γα !είωπι. ΚΝ εἴ. 

1,21. εχ Μ8. σοῦ. στοερὶ τότε] α ςς. -Ἐ γινωσκούΐες (0 κε 93. Ὁ. 

ΟΧΙΨΝ, Καὶ προσῆλθεν] καὶ προσῆλθον 10, 64) 93,8. 236. αὐὖ-. 
τῷ} προς αὐῖον 19, 93. 3. ᾿Αρκεσαῖος] Δρκισαιος 240. ἡΜΜανδοεσε: 

ψεῖ. 11. εχ Μ5. Οογῦ. Αρκεσαῖος---Μαλισεὰρ] αὶ οὐπὶ ἱπιεγπγοά. 
10, 92. 8. Χαρσαν, Ασαϑα, Ῥαμαϑα, Μαρος, Μαρσανα, Μαμεχαν 
93-Ὁ. Καρσενὰ καὶ Σηϑὰρ, καὶ ᾿Αὐμαϑα, καὶ Θαρσὶς, καὶ Μέρες, 
καὶ Μαρσινὰ, καὶ Μιμεχᾶν Οοιρί. καὶ Σαρσαϑαῖος) α 1οβ. 8. 

καὶ Σαρεσϑαῖος ΑΙΘχ. χα! Σαραϑαιος 240. εἰ δογαίλα Ν εῖ. 1 Αἴ. ὁχ 

Μϑ, (οὐ. καὶ Μχ) ισεαρ] χαι Μαλησεάρ ΧΙ, 248. Αἰά. ΑἸεχ. 

βασιλεύειν--- διάδημα} του περιϑειναι αὐτὴ. 

τοῖς ἄρχεσι) Ῥιϑιηκι. πασι ΧΙ, ςς, 64, 71, 749. 

26, τού, 1οϑ, ἃ. 120, 243, 248, 249. Οομρὶ. ΑΙἸά. Αἰεχ. τοῖς 

και Μαλισαερ 44, γῖ, τοό. εἰ σε, εἴ Ῥαῤαιαίεωι, εἰ Μαϊε,αιλ, εἰ 

. Μκελεας Με εῖ. 1,Δϊ. εχ Μ5. ΕΟ: οἱ ἄρχονῖες] οἱ «πα αρχόντες, 

συπὶ ἐπα {0 κί, 93. Ὁ. ἑπ]αὰ ἄρχοντες (πρὶ. οἱ ἐγγὺς δος. δὰ 
ἢπ. ςοη,.} καὶ οἱ ορωνες τὸ τροσωπον τα βασιλεως και οἱ καϑημενοι εν 

τοις βασιλείοις 19, τοβ. Ὁ. ἔς, ἔπε καὶ οἱ καϑημ. ἄς. 93:8. 4] 
2γοχῖν»ιὲ πων γερὶ αβεάεπ!ε: Ψεῖ. 1λϊ. εχ Μ5. (ογτῦ. οἱ τρῶτοι--- 

καῖὰ τοὺς νόμους ἴῃ Ἑφοπη. ἴε4.} οἱ τοροκαϑηήμενοι καὶ εἰπὸν αὐτῳ χαῖα 
τες νόμους 44. τρῶτοι σαρακαϑ.} (τ. 93. Ὁ. πιαρακαϑήμενοι] 
προκαϑῆμενοι 74, τού, 436. προσχαϑημενοι 6. τῷ ἘΡΘΡΣΕῚ 
α 1οό. 

ΧΥ. Καὶ ἀπήγίειλαν αὐτῳ] διδεῖ (δ --- ο3. δ. καὶ ειπον αὐτὴ 
ιοό. Καὶ ἀπήγίειλαν αὐτῷ ὅτο. δὰ ἔῃ. οοπι.} α τοϑ. Ὁ. (εκπόάμπε 
ἰοερέμι φμενισα πού ορογίμεγα! βεγὶ τερ πα, φκονΐανε ποι οὐδ ϊέ ἀϊς φια 
4 γερέ ἀἰᾶα ἐγαπί ρεγ (ῥαάοκες. Ν'΄ εϊ. 1δϊ. εχ Μ5. Οοσῦ. Σὲ γείῥομ εν επὶ 

“εμπάμπι με φμεαιαιὐμεοάλαηι ἐ. εῖ. [,Α. εχ Μ5. Ομ. 
κα 44, τοό. ᾿Αρὶν τῇ βασιλ.} τη βασιλ. Ονασϑει 93.Ὁ. ὑπὸ τὰ 
βασιλ. τρογαχϑ.] τὰ προγαχϑ. υπὸ τε βασιλ. Ασώπηρε, οὐ Ασηρ 
(0 κκξ 932. Ὁ. 

ΧΟ. Καὶ εἶπεν--ἄρχονϊας] και παρεκαλισεν αὐῖον Μουγαιος λε-᾿ 
ὁ Μουχαῖος] ὁ Μαμου-" 

Ὀμιχευὲς Οοάεχ μρὺς δεγρὶϊ. ᾿ 
καὶ τὰς ἄρχον]ας]. 

γῶν 19. ἔς, πἰῇ Βαγαιος, 93,8. 108. Ὁ. 

χαιος 93.Ὁ. ὁ Μιμαχᾶν Οοιρρί. 
Οὐμουχευὲς (ἔς ἰητα) Οοάεχ υι5 ϑεγρίϊ. 

Ἕ καὶ τας ἡγεμένες τε βασιλέως 44, τοό. καὶ τανΐας τες ἀρχοντας 
64. καὶ προς τους ἀρχονΐας 448. (οπιρὶ. ΑΙά. 
μόνον] , μόνον 64. ἠδίκησεν) ηδικηκὲεν τοϑ. Ὁ. ἡτίμασεν ΑἸοχ. 
ποομῖς ει. 1δῖ. εχ Μ8. Οοσῦ. ᾿Αςρὶν] 44) τοό. Οὐασϑεὶ 93. Ὁ. 
ἀλλὰ καὶ τάντας} , ταϑϊας το, 93. 8. 
ἢη. οοπι.} (κά εἰΐανε ῥνϊπεῖρει γερίς, εἰ γέμει γερηὶ «ἀγίαχεγχς. Νεῖ. 
1,εἴ. εχ Μ8. Οοσῦ. καὶ τὰς ἡγεμ. τῷ βασιλ.] Περσὼν καὶ Μηδὼν 
19, 93.8. κα 44) τού. 

σαις χωραις (ἃ ᾿ς 93.0. τῇ βασιλέως) -- Αρταξερξε Ὁ κξ 93. Ὁ. 
ΧΥΙΙ. Καὶ γὰρ ὅς. 84 Άη. ςοιη.} “μα οἱ σμίεπι ἐο κομίμηπεὶ α 

τέρὶ:, οἰἶανε αὐ ονιπίδε: νεκἱεγι δμσ, φωοαΐ οοπέεπαὶ οἵγε (έμρε τορίπα; 

πορίεχὶε ἐπὶσε εἰ εοπίεπιρβι. εἴ. 1.21. εχ Μ5. Οοσῦ. Καὶ γὰρ ὅτε. 

δὰ η. οοη). 18. καὶ εἰς τταύας τες λαοὺς ἡ αδικια αὐΐης ἐξηλϑὲν οτι 
πχύρωσε τὸ προγᾶγμα τε βασιλέως το, τοϑ. Ὁ. ἔς, πἰῇ αδικ. αὕτη, 
93.8. Καὶ γὰρ διηγήσ.) και ἐπιδιηγησαῖο ΧΙ, 44. 71) 74,76, 93,Ὁ. 
τού, τοϑ,8. 120, 236, 249. μιαδεῖ γὰρ ἱπ Ομ. τπιῖπ. Αἶοχ. δϑδιηγή- 
σατο] επιδιηγησαῖο 64, 241. 248. Οομρὶ. ΑἸά. καὶ ὡς] καὶ ὁοσα 
11]. ἀντεῖπε τῷ βασιλεῖ τ] - Αρταξερξη 148. ὡς ὧν] ὡς ου 
93. Ὁ. Βαρεῖ ὡς ἴῃ ομδγαές. τοίπογε Αἷεχ ὡς ὅν--βασιλεῖ 29] 
α οὐπὶ ἱπίεττηθά. ς2,.)7γ1. ὥντεῖπε 2.] { εν οφϑαλμοις αὐΐων εν τω 
λέγειν αὐτας ΤῈ κ( 93. Ὁ. τῷ βασιλ. ᾿Αρταξ.} Πδῦθεῖ ἴπ οἰιαγδέξ. 
ταΐποσε Αἰεχ. "Αρταξέρζῃ} α 44. τοό. - «πεν ἀγαγεῖν τὴν Ου- 
ασϑειν τὴν βασιλισσαν εἰς τροσωπὸν αὐξ, καὶ εκ ηλϑὲεν (0Ὁ κξ 93. Ὁ. 

ΧΥΠΙῚΙ. Οὕτω) ἄἀντῳ ΠΠ]. ργαδπηῖι. καὶ 236. Οὕτω ὅτε. δά 

πῃ. ςοπ}.} Ομονιοάο πον εἰ ϑυίμιαδ τημέϊεγες Ῥεγίαγνε πορἰίρεπι, εἰ σοπῖν- 

ι πεσε αοίοαι υἱνὲς (μὲς ἦ ἀμί φμοπιοαῖο ποη ἱηξασιία ἰγαάείμγ σάσεγψως τε- 

ξέσπι, εἰἶαπι ἀϊς φμὶ ἐχίγα τέραμν (μ᾽ Νεῖ. 1,αἴ. εχ Μ5. Ὁοσῦ. στυ-. 

ραννίδὲς} Τὰ ΕΓ τυρᾶν. (οἠρίυπὶ εἴ γυναῖκες δι. τες. ᾳυοά ρἱοίπεινια νἱ- 
ἀεῖυγ 64. τῶν ὠρχόντων] Ργαεπαῖς. αἱ ΑἸεχ. Περσὼν) Ργατηϊεῖ. 
των 216. ἀκώσασαι] Ργαδπηϊτ, αὐτινες 93. Ὁ. τὰ τῷ βασιλ. 
λεχ.. ὑπ᾿ αὐτῆς] τα υπ᾽ αὐΐης λεχϑ. τω βασιλ. 93. Ὁ. λεχϑέν]α 

΄“- ᾿ ΄ 

αχϑεῖα ΠΠ. ὑπ᾿ αὐτης] ξπ αὐΐης ΧΙ. τολμήσεσιν τολμησω- 

᾽Αςν} 

Οὐ, τὸν βασιλ.. 

ἀλλὰ καὶ στάντας ὅτε. «ἀ. 

τὰς ἡγουμένους) ατοὺυς 64. “Ἔ οσοι ἐν πα-- 

τ: 

18. 



ΕΣ ΘἪῊΗ ". 
ΚΕΦΙΙ. 

19. αὐτῶν. Εἰ οὖν δοχεῖ τῷ βασιλεῖ, «τροσταξάτω βασιλιχὸν, χαὶ γραφήτω χατὰ τὰς γόμους Μήδων 

χαὶ Περσῶν, χαὶ μὴ ἄλλως χρησάσϑω, μηδὲ εἰσελϑέτω ἔτι ἡ βασίλισσα πρὸς αὐτὸν, χαὶ τὴν βα- 
φ, 9 .“0 »’ ς Ν, Α, 4 ἱ 39 ΦὍ060 ς 3 ᾿ Ζ΄ ε 4 ς ε Ν᾿, ἱϑὸ 

20. σιλείαν αὐτῆς δότω ὁ βασιλεὺς γυναιχὶ χρείτ]ονι αὐτῆς. Καὶ ἀχεσϑήτω ὃ γόμος ὁ ὑπὸ τ βασι- 

λέως, ὃν ἐὰν πτοιῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτϑ' χαὶ ὅτω σοᾶσαι αἱ γυναῖχες περιϑήσουσι τιμὴν τοῖς 
3 ͵ ε΄ ω ΣΝ “Ὁ ὦ Ζ΄ .».»ἁῬΨ ες. “ μ κ. ν᾿ “,,᾿»)} 

21. ἀνδράσιν εαὐὑτῶν, ἀπὸ πτωχδ εὡς τὔλδσίδ. Και ἤρεσεν ὁ λόγος τῷ βασιλεῖ καὶ τοῖς ἀρχουσι" 

22. χαὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς χαϑὰ ἐλάλησεν ὁ Μεχαῖος, Καὶ ἀπέςειλεν εἰς σᾶσαν. τὴν βασιλείαν 

χατὰ χώραν, κατὰ τὴν λέξιν αὐτῶν, ὥςε εἶναι φόξον αὐτοῖς ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν. 

1]. . .  “ 7 95. 2 ε Ν μο ρ»“ . »}Ὺνν » 7 μιν 2 “ 
Ι. ΚΑΙ μετα τῆς λογοὺς τᾶτδς ἐχοχᾶσεν 0 βασιλεὺς τὰ ϑυμϑ, χα! οὐχ ετίι ἐμνήσθη τῆς Αςιν, 

΄ Ψ 5, 2 “«ιμὡὠε 7 39 2 ΄΄᾽ο9. ΝΨῃΨ ε ’ὔ ρῷ ι ’ 

2. μνημονεύων οἷα ἐλάλησε, χαὶ ὡς χατέχρινεν αὐτήν. Καὶ εἶπαν οἱ διάχονοι τὰ βασιλέως, Ζητη- 

3. ϑήτω τῷ βασιλεῖ χοράσια ἄφϑορα χαλὰ τῷ εἶδει. Καὶ χαταςήσει ὁ βασιλεὺς χωμάρχας ἐν πά- 
[Ὁ ᾽ ρ ᾽ὔ 8 Ὁ ΟΝ 2 φ ’ἤ Ν, ᾿ς φ » 9 

σαις ταῖς χώραις τῆς βασιλείας αὖτ χαὶ ἐπιλεξάτωσαν χοράσια “ππαρϑενιχὰ χαλὰ τῷ εἰδει εἰς 
ἰδ Ν ΄ ϑ "ς φ Ὁ Ὰ,, »ὔ’ ἰϑι 39 ν ἰων ΄ φ ΄ 

Σδᾶσαν τὴν πόλιν εἰς τὸν γυναιχῶνα' χαὶ πταραδοϑήτωσαν τῷ εὐνέχῳ τοῦ βασιλέως τῷ φύλαχι 
μ᾿ ΟΜ . 7 ,“ " ε . » “΄ .4ε ν, ἃ 5 “ “ἢ 

4. τῶν γυναιχῶν' χαὶ δοϑήτω σμῆγμα, χαὶ ἡ λοιπὴ ἐπιμέλεια. Καὶ ἡ γυνὴ ἣ ἄν ἀρέση τῷ βασι- 

σιν ΠΠ, ΧΙ, 93. Ὁ. ΑΙά. -Ἐ και ἀνται 44, γ1) 74, 76) τοό, 120, “36. 

τολεμήησασιν 2490. ἀτιμάσαι] ατιμάσασαι 44. ἄνδρ. αὐτῶν) 
ανδρ. ἑαύΐων 93. Ὁ. 

ΧΙΧ. Εἰ ἦν, δοκεῖ τῷ βασιλεῖ εἰ δόκει ἐν τω χυριω ἡμῶν καὶ 
αρέςον τω φρονημαῖι αὐτὰ 19, τοϑ. Ὁ. ἢς, ἥης αὐτὰ, 93.48. ϑοκεῖ 
τῷ βασιλεῖ) τῳ βασιλεῖ δοκεε 93. Ὁ. ρίαοεδί! εἰδὶ, πιαρίπεο τέχρ δὲ ορεῖ- 
πτρα οἱ {εαψμΐ ἵμο Νεῖ. 1.δῖ. εχ Μ5. Οοσῦ. τοροσταξάτω βαςιλι- 

κὸν] τροσταξατω ρῆμα βασιλικὸν ἐκ τροσώπου αὐΐκ, εὐπὶ ρῆμα εἴ ἐκ 

προσ. αὐΐξ [Ὁ κΚ, 93. Ὁ. ἡκδε Ν εἴ. 1,21. εχ Μ8. (οι. τροσταξ. 
βασιλικὸν δος. δὰ ἤη. οοη).}] γραφειτω εἰς τασας τας χωρας καὶ προς 
τσαύῖα τα εϑνὴη καὶ γνωσθήτω ἡϑετηκῦα ([ς) τὸν λογον τον βασιλεως 
Ὀυαςριν. ἡ δὲ βασιλισσα δοϑητω αλλη κρειτίων ἐσα αὐδης το. γρα- 
φητω εἰς πασας τας χωρας καὶ προς πανα τα εϑνη" καὶ γνωσθήτω 
ηϑετεκυιὰ τὸν λόγον τε βασιλεως Οναςει" ἡ δὲ βασιλεια δοϑητω αλλη 
χρειτῖονι αὐτὴς 93.8. ἢο; πἰᾷᾶ κρειτίων ὅσα αὔϊης) τοϑ. Ὁ. Μήδων 
καὶ Περσῶν] Περσὼν καὶ Μηδὼν ΧΙ, ςς» 93.0. 249ϑ.. καὶ μὴ ἄλ- 
λως]} παδεῖ μὴ ἱπ οματδέϊ, τηΐποῖς ΑἸεχ καὶ μὴ ἄλλως ἄς. δὰ ἤη. 
οοη1.} εἰ 4ε νιαϊ μία Κζαβὰϊ τερίπαν, φκοπιοάο αὐ α ΑῈ 16) φαοπίαηα ποὶ ἱπ- 

ἐγοίἑ, αὐ γέρον “ἀγαχεγχεέρν; εἰ γέρπμηι ἐγις ἰγασι τες γιμλίεγὶ ἀἰἰρπίογ 

εἰ »πεϊϊογὶ : Νεῖ. 1,Αἴ. εχ Μ5. (οιῦ. χρησάσϑω) χρησαΐω 536. 

μηδὲ εἰσελϑ.] καὶ μη εἰσελϑ. 93.Ὁ. εἰσελϑέτω] εισελϑαΐω 11, 1Π], 
ΧΙ. ελϑέτω γ1. ἔτι] αλλο 74, γ6.«ἁ. ἢ βασίλισσα) καὶ ἡ ες. 
πρὸς αὐτὸν] προς τὸν βασιλεα Ασκηρον, οὐπὶ Ασεηρον 00 δίς, 93. Ὁ. 
πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Αρταξέρξην ΑΙεχ. καὶ τὴν βασιλείαν] ργαεπλῖ, 
αλλα 44, 715 74. 16, τοό, τ2ο,236. αὐτῆς δότω] ἴτ. 2490. δότω 
ὅ βασιλ.} ὁ βασιλ. δότω ΑἸεχ. κρείτ]ονι} κρειτῆον 236. 

ΧΧ. Καὶ ἀκεσθϑήτω--ἰβασιλέως] οὐεάϊείεγ αὐΐονι νετδο γερὶς Νεῖ. 
1ῖ. οχ Μ,5. (οτῦ. Καὶ ἀκεσϑητω---βασιλείᾳ αὐτῷ} και φαι- 

γεσϑω υπακεδσα τῆς φωνῆς τε βασιλεως" καὶ ποιήσει ἀγαϑὸν σασαις 
ταις βασιλειαις το. ἔς, πἰῆ ἀγαϑὼν, εἴ πασαις ταις βασιλείαις καὶ 

πάσαις ταις δεσποτειαις,) 93.8. ὅς, ἤπε και πασαις ταις δεσποτ. 
ιοϑ. Ὁ. ὁ νόμος] ὁ λογος 93. Ὁ. ΑΙεχ., ὁ ὑπὸ] α ΑΙεχ. ὃν ἐὼν] 
ὃν ἄν γ4. (πρὶ. ΑΙεχ. ὃν ἐᾶν--βασιλ. αὐτῇ} φμοά ,αεῖεί ἐπ γερπο 

Λιο, φωμοπίανε νεγνι οἱ: ει. 1,Αἴ. εχ Μ5. (οτ. ποιῇ) «“οιει τού. 

ἐν τῇ βασιλ. αὐτῷ] -- οτι τσολλη (Ὁ ἃς 93... - βασιλ. αὐτα} 
βασιλ. ἑαντῇ ,Αἰεκ. καὶ ὅτω ἄς. δὰ ἔπ. ςΆρ.] ρίεταφυς ἀείπης 
93.8. καὶ ὅτω πᾶσαι), δτὼ το, 1ο8.Ὁ,. -καὶ ὅτω τᾶσαι ὅτε. 
δὰ ἢ. οοπὶ.} εἰ οσῖπός μιμέϊετει ἀαδεδωπι βοπούέρα υἱγὶς {μὶτ5 α ρανρενγίδες 
μίγωε «( λοκοβα:.  εῖ. 1.λῖ. εκ Μ5. σοῦ. σπεριϑήσεσι] δωσεσι το, 
1ο8. Ὁ. τιμὴν] - καὶ δοξαν 19, το. θ. τοῖς ἄνδρ. ἑαυτῶν] 
τοις ανδρ. αὐτῶν 109, 44) 74, τού, τοϑ, Ὁ. 216, 540. ἀπὸ τΐωχε 
ἕως τλεσίου] απὸ τ͵ωχων ἕως πλεσιων 10, τοβ. Ὀ. 

ΧΧΙ. Καὶ ἤρεσεν---τοῖς ἄρχουσι] χαι ἀγαϑος ὁ λογος ἐν καρδια 

τον βασιλεὼς το, τοϑ. Ὁ. ὁ λόγος] ὃ λαος 93.84 Καὶ ἐποίησεν 
ὅς. λὰ ἔπ. οοπι. 22.] καὶ ἐποίησεν ἐτοιμως καΐα τὸν λογον τουτὸν χορ 
ὅτῶς ἐξὶ τοῦ μνημοόνευειν τῆς Οναςιν καὶ ὧν ἐποιησεν Ασσπηρῳ τῳ βα- 
σιλεει τ9. α 1ο8.0. ὁ βασιλεὺς---ἀπέςειλεν ἴπι' οὐχ. {ε4.] ὁ βασι- 
λευς «τὼ καὶ ἀπεγειλὲν 44, τοό. κχαϑὰ ἐλάλησεν] καὶ ἐλαλησεν 
108.4. καϑὰ καὶ ἐλάλησεν 3 ΟΟαΐοες δεγρ. καϑὰ ἐλάλησεν ὁ 
Μαεχαῖος) μεκπάμνι ἐα φμα ἰοομίμς οἱ Μίαν ἀοεάκν:. ει. 1λϊ. εχ Μ5. 
Οοτῦ. ὁ Μονχαῖος) ὁ Βουγαιος 93.848. ὁ Μαμονχαιος 93. Ὁ. ὃ 
Μιμεχά Οοπιρὶ. Ὀμιχενὲς 4 Οοὐΐοε8 δειγὶϊ, 

γος. 1]. 

ΧΧΊΙ. Καὶ ἀπέρςειλεν] -Ἐ ὁ βασιλεὺς 93. 8. (93. Ὁ. (ὃ -:-) ΑΙεχ. 
Καὶ ἀπέςειλεν---λέξιν αὐτῶν] δ νεῖ γεχ ἐπ οπιπὶ τέρηο (μο ᾿μίετας βὲγ 
Μαρείας φμαίψιε γερίομες ῥια:, (ξεμμάννι ἐπμεγργείαδίοπος εογενε ΚΝ) ες, 1,2. 

εχ Μ58. Οοτῦ. εἰς πάσαν-κώραν)] εἰς πασᾶν χωραν 44. εἰς πα- 
σαν βασιλειαν καὶ 'χωρᾶν 719 749 76, ιοό, 236. εν παση τὴ βασιλεία 
καῖα χωραν 93.Ὁ. ἐν τρώσῃ τῇ βασιλείᾳ εἰς χώραν καὶ χώραν ΑἸεχ. 
τὴν βασιλείαν} α τὴν 24ς. λέξιν αὐτῶν] τ καῖα το γραμμα αὐῇης, 
καὶ προς λαον καὶ λᾶον καΐα τὴν γλωσσαν αὐτῷ [Ὁ ὅζ 93... ὥρε 
εἶναι) α εἰναι 49. ὥρε εἶναι δζς. δὰ ἤη. οοῃ;.} κε ,72 «αρ(γείχας 
ἐπ ἰοναμπι (μαπε : εἰ ζμὶδ εὐοῦ σιασπω: ἐπ οπῖπὶ πριδίεγο. Ὗὶ οἵ. 1.Δῖ. εχ Μ8. 
(οι. φόβον αὐτοῖς) ἴτ. 93. 4. ΑΙεχ. οἰκίαις αὐτῶν] -- και λα- 

λειν καῖα τὴν γλωσσαν τι λαξ αὐ (ὰὉ κς 93. Ὁ. ᾿ 

Ι. Καὶ μετὰ---τῷ ϑυμοῦ] ἐτοιμὼς καῖα τὸν λογον τοῦυτὸν 93. ἃ. 
καὶ ἐποιησεν ἐτοιμὼς καΐα τὸν λογὸν τουτον τοϑ. Ὁ. ὁ βασιλ. τὰ 
ϑυμ5] τα ϑυμε ὁ βασιλ. Αρταξερξης, οὐπ Αρταξ. (Ὁ κέ» 93.Ὁ.: καὶ 
οὐκ ἔτι ἐμνήσϑη] Βαδεῖ οὐχ ετὶ {00 -:- 923. Ὁ. κα οὐκ ἔτι Οοπιρὶ. ἐμ- 
νήσϑη γὰρ Αἰεχ. καὶ οὐκ ἔτι ἐμνήσϑη δίο. δὰ ἔπ. ςοη,.} και «τως 
ἐξι τῇ μνημονεύειν τῆς Ονάξειν, καὶ ὧν ἐποιῆσεν Ασυηρῳ τῳ βασιλει. 
93. 8. 
Καβάϊ Μυαὶρ. μνημονεύων ὅζο. δὰ ἤη. οοη].] καϑα ἐποίησεν, καὶ 
ὅσα αὐτῇ κα]εκρίϑη ΑΙεχ. οἷα ἐλάλησε] οσα ἐλάλησε 64, 243. 
Οοτρὶ. ΑἸά. ἃ ἐλαλησε 249. 

11. Καὶ εἶπαν] καὶ εἶπον το, 44) 93, 106, 1οϑ8,ἃ. 243) 248. 
Οοπιρὶ. ΑἸὰ. οἱ διάκονοι] οἱ λειτεργοι 19» 93:8. Ν᾽ διᾶάκ, τοῦ 
βασιλ. «νιϊεὶ εὐις Ν εἰ. 1,41. εχ Μ8. ὕοῦῦ. τὰ βασιλέως] πρὸς τὸν 

βασιλεα 111. - οἱ λειτεργοι αὐῇα (Ὁ ᾿ς 93.0. Ζητηϑήτῳ, ζη- 
τησωμὲν 19, 93.8. Ζητηϑήτω ὅτε. δὰ βῃ. οοπι.} ᾿μσγσαίνγ υἱγὶ- 

πές εἰορααίει (ῥεεῖς Ν ει, 1.21. εχ Μ5. Οογσῦ. τῷ βασιλεῖ] το, 9 1.8. 

κοράσια ἄφϑορα καλὰ] παρϑενες καλας 19, 93. 8. 
-΄. ΠΙ. 

ΠΙ. Καὶ καΐαςήσει)} α καὶ 248. Καὶ καϊαςήσει ὅτε. δὰ ἔπ. 

ςοπ1. εὐ 2εγάμεαπίων ἱκ δι Τἀεδατγὶ ἐπ εοη ῥεόξε πικ ίογανι, οἰ γα άδέπ- 

“ωγ Ορρέο (ῥααδοπὲ τερὶς, (γυσίογὶ νερἰίοσεσι, εἰ ἀξαρεν εἰ πίίογε: (Μ8. πὶ- 

ἐογ ἰδ). ει. 1,31. εχ Μ8. Οοτῦ. Καὶ καϊαςήσει---γυναικῶνα ) αὶ οὐ; 

ἰηϊεττηοά, 19, 93... κωμάρχας] κχωμαρχους 93. Ὁ. τῆς βασιλ. 
αὐτῷ} μαδεῖ αὐτῷ ἴῃ οπλγαδς. τίποτε ΑἸεχ. καὶ ἐπκιλεξάτωσαν) και 

ἐπιδειξαΐωσαν 111. κοράσια ταρϑενικὰ] ἃ. 44. κορασιὰ παρϑε- 
για, ᾿ς. Ργξετηϊῖ. τρανὰ τὰ ᾿ς 93. Ὁ. ταρϑενια 449. εἰς Σδσαν] 
εἰς Σεσα γ)6. α( εἰνέαίεν δωίαπ Ν υἱρ. καὶ παραδοϑήτωσαν) και 

δοϑητωσαν το, 9398. 108. Ὁ. καὶ τοαραδοϑήτωσαν --γυναικῶν] 
α οὐπὶ ἱπίεττηεά. 93. Ὁ. τῷ εὐνόχῳ ὅζο. δὰ ἢη. οοηι.] ὑπὸ χιειρα 
Γωγαιον τοῦ εὐνεχον του φυλακος τῶν γυναικὼν 93.8.: τῷ εὑν. τῷ 
βασιλ.] προξατεισϑαι υπὸ χεῖρα Γωγιου τοῦ εὐνχε 19. ἧς, πἰἢ χει- 
ραγωγίου, τοϑ. Ὁ. τῷ φύλακι} του φυλαχκὸς 19. Ατῷῳ 4. καὶ 

δοϑήτω δζς. δὰ ἔπ. οοπ).] α 19. δοϑήτω] -“ αὐΐαις 44. 71, 74) γό, 

τού, τ20ο,236.ὙἩ. σμῆγμα) σμηγμαῖα 93. Ὁ. σμιγμα χοό. (οπιρί. 
σμημα 243. 

ΙΝ. Καὶ ἡ γυνὴ] καὶ ἡ καὶς 19, 93.8. κα ὶ 44,74. τού. ! Καὶ 
ἡ γυνὴ---ἀντὶ ᾿Αςίν] Εἰ Λὶ ρἱαεπενῖ τεξί, φκα ἱπνεπία γμεγὶ! (βεείοδον,. 
γέρπει 2τὸ Κ᾽ απλὶ Νεῖ. 1.2. εκ Μ8. Οοιῦ. ἢ ἀν] ἢ ἐὰν 10, 94. 
ὠρίσῃ] ἀρέσει 93,8. τ᾿οό6. βασιλεύσει) καϊαςαϑησεται 10, 93. ἃ. 
υ ὯΣ 

᾿Αςὶν] Ονασϑει (ῆς ροῖϊε1) 93. δ. ᾿Αςὶ (ἄς ἱπῆ4) Οοπρὶ. , 

ἄφϑορα καλὰ] 

. 

-ς πῸΦφτοὶ͵ ααὦὦοὦοὸὃὅὃςονυ;ο"Ἔ,..»“ὩὉ--. “ὦὦὦὋοὌ 

»ἷ 
) ὅ τ, --- 



ΕΣ ΘΗ . 

λεῖ, βασιλεύσει ἀντὶ ᾿Αςίν' χαὶ ἤρεσε τῷ ἀχδὶΣ τὸ πρᾶγμα, χαὶ ἐποίησεν ὅτως. Καὶ ἄνϑρω- 5 ξ. 

χος ἦν ̓ Ιεδαῖος ἐν Σόσοις τῇ πόλει, χαὶ ὕγομα αὐτῷ Μαρθοχάι56 ὁ τ Ἰαΐρα, τῇ Σεμείε, τῇ Κι- 

σαίου, ἐχ φυλῆς Βενιαμὶν, 

βασιλεὺς Βαξυλῶγος. Καὶ ἦν τάτῳ παῖς ϑρεπ]η, ϑυγάτηρ ᾿Αμιναδαδ 0 ΕΛ. 8 πατρὸς αὖτε, χαὶ 
ὄγομα αὐτῇ Ἐσϑήρ" ἐν δὲ τῷ μεταλλάξαι αὐτῆς τὰς γονεῖς, ἐπαίδευσεν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖ- 

. δ . ΄ Ν “»ν .»ὦἐκἌ 9. 7 Ν “ὁ ζ ΄ ’, ζ΄ 
χα" χαὶ ἦν τὸ χοράσιον χαλον τῷ εἶδει. Καὶ ὅτε ἠχόσσϑη τὸ τᾶ βασιλέως πρόξζαγμα, συνήχϑη- 

σαν πολλὰ χοράσια εἰς Σᾶσαν τὴν πόλιν. ὑπὸ χεῖρα Γαΐ, χαὶ ἤχϑη Ἐσθὴρ πρὸς Γαὶ τὸν φυ- 
λαχαὰ τῶν γυγαιχῶν. 

,» 3 Ὁ ,. 4 Ν, ἷ» ’ Φ » 9 ." ἂμ» 

Και ἤρεσεν αὕτῳω Τὸ χορθᾶσιον, χαι εὑβε χάριν ἐνΩΤΙΟΝ ἀυτδ' χαιΙ ἐσηχεῦυσε 
δῶ 9 ᾿»Ὁ ἈΝ, ἰδὲ Ν Ἁ ᾿ (Ὁ Ν : Ἴὰ 74 Ἀν ε δεδ ΄ 3 Ὁ » β 

γα! αὐτῇ το σμηγμᾶ, Χᾶι Τὴν μέερι ᾶ., Χὰ! τὰ επί. χορασία τὸ ὑγοοεσείγμεγνα. ἀυτὴ εχ Μᾶσίι- 

φ ν..»» “ ρ ρὼ [ν “ 3 ρ φῷ 

λιχδ' χαὶ ἐχρήσατο αὐτῇ χαλῶς χαὶ ταῖς ἄδραις αὐτῆς ἐν τῷ γυναιχῶώνι. Καὶ ὃχ ὑπέδειξεν 

Ἔσϑηρ τὸ γένος αὐτῆς δὲ τὴν πατρίδα: ὃ γὰρ Μαρδοχαῖος ἐγετείλατο αὐτῇ μὴ ἀπαγίεΐλαι. 

Καϑ᾽ ἐχάςην δὲ ἡμέραν πε  εσατει ὁ Μαρδοχαῖος. χατὰ τὴν αὐλὴν τὴν Ὑυν ΧΙΚΕΙδΥ, ἐπισχοπῶν 
τί Ἔσϑηρ συμξήσεται. Οὗτος δὲ ἦν χαιρὸς κορασίε εἰσελϑεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, ὅταν ἀναπλη-: 

ρώσῃ μῆνας δεχαδύο' ὅτως γὰρ ἀναπληρδνται" αἱ ἡμέραι τῆς ϑεραπείας, μῆνας ἕξ ἀλειφομέναις 

βασιλευσαΐω 249. ᾿Αςίν] Οναςειν (υἱ ἔργ) 93.4. καὶ ἤρεσε--- 
πρᾶγμα] κα οὐπὶ ἱπίεγπιδὰ. 19, 93... τῷ βασιλ. τὸ τρᾶγ.] τὸ 
τραγ-. τῳ βασιλ. 93.0. τὸ πρᾶγμα] ρῥγΐυβ ἰερεδαίυτ προραγμᾶ, 
Ροΐϊεα οοστ. 11. υεγόμηι Ψεῖ. 1,Δῖ, εχ Μ5. Οογῦ. καὶ ἐποίησεν] και 
Ἑποιησαν 19, 93.8. ὅτως] ἐτοιμως καΐα ταυτα 19, 93. 8. 

Υ. Καὶ ἄνθρωπος----σόλει] καὶ ἦν ὠνὴρ εἷς Ἰεδαῖος ἐν Σύσοις τοό- 
λοι 3 Οοάϊοεβ ϑεγρὶὶ. Εἰ ἄονιο εγαὶ ἱπ διε Τλεδατὶ Μεῖ. Κτῶι εχ Μ5. 

Οοῖρ. Καὶ ἄνϑρ. ἥν Ἰ5δ.} καὶ ἀνὴρ ἰωδαιος 19. καὶ ἦν ανηρ Ιου- 
δαιος 93.848. ἄνϑρωπος] ργαπηϊ. ὁ ςς. 
ἐν Σόσοις} ἐν εσοις τ6. καὶ ὄνομα δζο. δὰ ἔπ. ᾿οπ,.] εἰ ποριεπὶ εἰ 
Ματάοελασας Ν εῖ. 1,.Δ1. εχ Μ5. Οογ. καὶ ὄνομα αὐτὰ] και ονομα 
αὐΐῳ 11, ΧῚ, 44. ς τ» 64. 71» 74, 76, 93, Ὁ. τού, τοϑ, 8. 236, 248, 249. 
ΟὐπυΡΙ. ΑἸά, ᾧ ονομα 19, 93.8. ὁ τῷ Ἰαΐρου) νιος Ιαηρου 10. 
υιος Ἰαειρου 93.8. δτὸς Εαειρου 93.Ὁ0. ὁ τὰ Ἰαϊρου--Κισαίου] 
α οὐπὶ ἰηϊετπηθά. 44. το6ό. τὰ Ἰαΐρου] του Ιαϑρου 11. τα ἴαειρε 
ΧΙ. Οοπιρὶ. τὸν Ιαρου 248. τοῦ Αειρου 249. τῇ ̓ Αΐρου ΑΙΔ. τῇ 

Σεμείου] τὸ Σέμεεί 248. τοῦ Σεμεέειου 249. τὰ Σεμεὶ Οοπιρὶ. ργῶ - 
ταῖτι. ὁ Αἰεχ. τὰ Κισαί5] τα Ησαις τ9. τὰ Κεισαικ 93. ΑΙεχ. ἐκ 
φυλῆς] της φυλῆς 19, 93.848. Βενιαμίν] Βενιαμεῖν (υἱ 4101} 93. ΑἸἰεχ. 

ΝΙ. Ὃς ἤν---Ναξουχοδονόσορ] ἐκ εαρ ίοίαίς Κεγω αίδνι, ἀε σαριὶ- 
υἱα!ε φιαηι ξέρετα! Ναῤκεῤοάομοίον Δεῖ. 1,Δῖ. εχ Μ8. (οτῇ. ΝᾺ ἐξ Ἱε- 

ρουσαλὴμ) -ἰϑημέῖα τῆς αἰχϊμαλωσιας τῆς αἰχμαλωτευϑέήτης μέϊα 
Ιεχοόνιου του βασιλεωξ Ἰεδὰ ΓὈζΧο3. Ὁ. ἣν ἠχμαλώτευσε] ὃν Χ 

μαλαΐευσε 93. Ὁ. Αἰεὰ, ἣν αἰχμαλώτευσε ΑἸά. βασιλεὺς Βαδυ- 
λῶνος} ῥγαετηϊῖ. ὁ 445 744. 937 Ὁ. τού, 249. Οοιηρί. ΑἸά.. 

ΝΙΙ. Καὶ ἥν τάτῳ ἄς. δὰ ἔῃ. ςοπι.} Εε ἐγαν {1 “Πα )  αεγὶς εἴας, εἰ 
πμίγίεγοί ἐανε Μίαν οελσες βομὶ αὐορίαίαν δα, φμοπίανι ἐταὶ ογράασπα. 

Ἐγαὶ σωΐορε ἤκε ρυεἶΐα (ῥεείοία πὲὶνις αἰρεέξμ, εἴ ροβῇ οὐδήενι ραγέπέεισι 

ἐμ Μαγνάοελαεμς πωϊγίοϊ ἐαρα τὸ δἰίανε ῥγοργίασι: πορίόη ἀνέθορε ἐμ 

Ἠσῆσεν. Ν εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. (οτῦ. Καὶ ἥν τάτῳ παῖς ϑρεπ)] και ἦν 

ἐχτρεφὼν πιζὼς 19.93.8. “Ὁ αὕτη Εσϑηρ (Ὁ κς 93. Ὁ. ϑυγάτηρ 

-- Ἐσϑηρ] τὴν Εσϑυρ ϑυγαΐερα αδελφου πατρος αὐΐξ το. ἔς, πἰῇ τα 
πατρος. 93. 8. ᾿Αμιναδαθ] Αμειναδαῦ (ἄς ἰηἶτα) 11, Αδαδ 44. 
Ιοό. , Οὐοιηρὶ. ἄδελφε πατρὸς αὐτῇ} μ τι οὐχ εἰ ε παῖερα {Ὁ 

Χξ 93.0. αδελφη πατρος αὐῇε τοῦ. καὶ ὄνομια---γυναϊκα] α ΟὔΠῚ 

᾿πιογπηθά. 10.) 93.- 8. καὶ ὄνομα αὐτῇ] καὶ ονομιὰα αὐΐης ΧΙ, ς ς, 64. 

καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς ΑΙΘχΧ. καὶ ὄνομα αὐτῇ ᾿Εσϑηήρ] καὶ τὸ ονγομιὰ 

αὐΐης Εσϑηρ 100 --- 93... Ἐσϑηήρ]) Αἰσϑηρ 74. 

τὴν] -᾿ Μαρδοχαῖος ΠιὉ κς 93. Ὁ. 
᾽ Ἀ, ᾿ ᾿"᾿ 

αὐτὴν αὐτῳ ΑἸΘχ. 

ἐπαίδευσεν αὖ- 

αὐτὴν ἑαυτῷ] εαὐΐην αὐτω τοῦ. 

εαυΐην εαυτῳ 240. εἰς γυναῖκα] εἰς ψυγατερα 

93. Ὁ. Βιαθεῖ εἰς ἴῃ ομαγαέξ, πηΐποσε ΑἸεχ. 

ἣν ἡ παῖς ι0. 03.8ἃ. ( καλὸν τῷ εἴδει} χαλη τὼ εἰδει σφοδρα και 

ὡραιᾶ τῇ οψει το, 93.4. - καὶ ὡραιὸν τῇ οει σφοδρα Τ0Ὁ ἃς 93. Ὁ. 

ΝΠ. Καὶ ὅτε ἄς. δὰ ἢη. οοπι.} καὶ ἠλήφϑη (Πς) τὸ κορασιον 

εἰξ τὸν ΟἰΧχὸν του βασιλεως 93. 8. 

Ομ αμίερι απάϊα ἐέεη! υεγόα γερὶς Ν εἰ. Τ,αἴ. εχ Μ9. (οσϑ. 

βασιλ. προςαγ.} το προςαγ. του βασιλ. και δογμα αὐξ, οὐτη καὶ 

δογμα αὐτὰ (Ὁ κζ, 93. Ὁ. συνήχθησαν) αάμηαίε μμπὲ Ν εῖ. 1,δῖ. 

ἣν, ἣν ᾿ ᾿ 
Χαὶι Ἦν τὸ χοράσιον] καὶι 

Ἁ ε ΄ 

Καὶ ὅτε ἠκάσϑη---πρόςαγμα) 
ιἾ ΄, 

Το Τὸ 

εχ Μϑ8. (ουῦ. πολλῶ κοράσια] ἱτ. 11, ΧΙ, 44.) ςς, 9390. τού, τοϑ,8. 

436, 249. ΑΙεχ. εὐ Σεσ., τ. τόλ.] ἐπ δωβε εἰσίανε Ν εἰ. 1,δϊ. εχ Μϑ8. 

(ον. Γαΐ] Γωγαιου 93.Ὁ. Γαΐη 240. ᾿Αγαὶ Οοπηρ]. , Αἰά. 

χαὶ ἤχϑη--Γαϊ] εἰ αρργελοα οδ ἔλεν αὖ Ορρεο Ψεῖ. [αἴ εχ Μ95. 

ἥν 1.7 τγ. 93. Ὁ. ΑἸεχ. 

Οοτῦ. καὶ ἤχϑη Εσϑὴρ] καὶ εἐλημφϑη τὸ κορασιὸον 1θ0.Ὑ “ἢ προς 
οιἰκον του βασιλεως [Ὁ Χ 93. θ. πρὸὺς Γαἢ] ἐπι τὸν Γωγαιον 93. Ὁ. 

προς Γαην 249. πρὸς Γαὶ ἃς. δά ἔπ. οοη1.} εἰς τὸν οἶκον τῇ βασι- 

λεὼς καὶ εἰδὲ Μουγαιος ὁ εὐυνεχος ὁ φυλάσσων τὸ κοράσιον 10.ἁ. τὸν 
φύλακα] κα τον 93. Ὁ. ; 

ΙΧ. Καὶ ἤρεσεν ϑς. δά ἔῃ. οοπι.}] Εἰ ἱπυσκὶ! Ηρθεν ρυαιίανε ἀπίε 

ἐμα. Εἰ ,οβίπαυ αὐ ονιπές πἰίοτες οὐμα, εἰ βρέ ρμελίας εοπ βίδα. ἀξ 
«ἴονο εὐ ἄορι αἰαὶ: ἰδ! (Μ9. ἐρίὴ ἐπ εομυσμῖμ τημέϊεγιρα. Ὑοεῖ. 1,Δῖ. 

εχ Μ5. Οοιῦ. Καὶ ἥ ἤρεσεν αὐτῷ τὸ ὁ κοράσιον] καὶ πρέσιν αὐτῶ νπερ 

κασας τὰς γυναίκας 19. και ειδὲ Γωγαιος ὃ εὐνουχος ὃ φυλαξ των 
γυναικὼν τὸ χοράσιον, καὶ ἤρεσεν αὐτῳ ὑπὲρ σασας τας γυναικας 
93.-8ἃ. ἔς, ἰῇ οβουγαιος ὃ εὐνόνχος φυλάσσων, πε τῶν γυναικῶν, 

1οϑ8. Ὁ. αὐτῷ τὸ κοράσιον) το κορασιον αὐΐω 93. Ὁ. καὶ εὗρε) 

καὶ ἐνβεν Ἐσϑηρ 10) 93. 8. χαριν) “Ἢ καὶ ἐλαιον 10. -Γ και ἔλεον 
93.8.:- ἐνώπιον αὐτι} καῖα τροσωπον αὐτὰ 19, 93. ἃ. καὶ ἔσπευ- 

σε] καὶ εἐσπευδὲ 44. ὃὅὄδναι αὐτῃ---μερίδα] ταραςησαι αὐῇης 19. 

τρογατησαι. αὐης 93.8. τὸ σμῆγμα αὐΐης και τὴν μεριδα δαναι αὐτὴ 
93. Ὁ. δᾶναι αὐτῇ} τ. 11, ΧΙ, 44, ςς» 64, τού, 1οβ, 8. . 336, 249. 
ΑΙεχ. τὸ σμῆγμα] τὸ σμιγμα τού. Οοπιρί. καὶ τῶ ἑπ]ὰ δζο. 
δὰ ἤη. σοπι.] καὶ ἐπέδωκεν ὑπὲρ τα επΐα κορασιὰ τὴς αδρας αὐΐης το. 
ἢς, πἰῆ τας αυρας, 93.4. ὑποδιδειγμένα) ἀποδεδειγμενα 44. 64,1, 
74) γ6,. τού, 236, 2435 249. Οομηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. αποδεδεγμένα (ἢς) 
ξς. τροδεδειγμενα 93.Ὁ. αὐτῇ 2] δαναι αὐΐη, ουὐπὶ δεναι (Ὁ κί, 
93.Ὁ. ἐκ βασιλικὰ] ἐκ τὰ βασιλικου 93.Ὁ0. καὶ ταῖς ἅξραις 
αὐτῆς] -" εἰς ἀγαϑὸον 0 κκ 93. Ὁ. γυναικῶν!] γυναίκίωνι 93. Ὁ. 

Χ, Καὶ ἐχ ὑπίϑδειξεν---βλεπ. αὐτήν ἰπ ἥηε σοπι. τς. α οὐπὶ ἱπίεν- 
τηοὰ. 10. Ἐσϑὴρ τὸ γένος αὐτῆς) αὐτῆς τὸ γένος ᾿Ἐσϑὴρ ΑἸοεκχ. 

τὴν πατρίδα} τὴν ταΐριαν ΧῚ., ὁ γὰρ Μαρδοχ.] φμοπίανι Μανάο- 
εἄσως Ν εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. Οουῦ. μὴ ἀπαγίεϊλα!) μη αναγίειλαι ΧΙ, 
248. (ομρὶ. Αἰά. ; 

ΧΙ. Καϑ' ἑκάρην δὲ] καὶ καϑ᾽ ἐκαςὴν 93. Ὁ. Αἰεχ.. περιεπά- 

τες ὁ Μαρδοχαῖος) ὁ Μαρδοχαιος τεεριεπαἾεε 11, ΧΙ, 44, ς ς, 93, Ὁ. 
τού, τοϑ,8. 216, 249. Αἰεχ. ΜἼαγάοοελσως εἰγεμέδα! Νεῖ. 1, Αἴ. εχ Μ5. 

(ὐοτῦ. κα]ὰ τὴν αὐλὴν τὴν γυναικείαν] ἵη αἰγίο νεμἰεὐγὶ Ν ει. ΤΑ. 

εχ Μ. (ὐοτ. 

ευέμίγε εἰ, εἰ φμαηπαῖο ἐ{δὲ ἱδρΉΡΏ:Σ φηο ἐπίγοῖγει αὐ τέρεν Ν εῖ. Τ, αἴ. δχ 

Μϑ8. Οοτϑ. τί Ἔσϑηρ]) τι τῇ Εσϑηρ ΧΙ, 44, 715). 74. 76, τού, 120, 

236.Ἡ τί ᾿Ἔσϑηρ συμξήσεται] τι συμξησέϊαι τη Ἐσϑηρ, καὶ τι ποι- 
ηϑησεται αὐΐη, οὐπὶ καὶ τι τσοιηϑ. αὐΐη Ὁ Χς, 93. Ὁ. 

ἐπισχοπὼν ὅζο. δά ἔπ. σοπ|.} “ρεεκίαης Ηρβεν φεῖα 

συμξήσεται] 

συμξαίνει ΑἸΘχ. 

ΧΙ]. 

ΑΙά. 

απμέεηι ἐρηρί δίερα ἐ{72} ἱεπιρης ρῥμεῖϊαν, νιεηβηρα χι. (Πα ἐπῖρρ τερίεδαπίητ 

αἰϊοε ἐπ αἱ ἰορῖς, τη βόπς εχ πὶ οἷτο ξηίγηϊπο) εἰ ἱμῆς ἱπίγοὶ αὶ αα γέρεηι. 

νεῖ. [Αἴ. εχ Μϑ8. Οοτῦ. καιρὸς] ὃ χαιρος 44. καιρὸς κορασί5} 

τ. 93. Ὁ. πρὸς τὸν βασιλέα] -- Αρταξερξην Ὁ κὰ 93. Ὁ. 

ὠναπληρώση ] ργα πη. καὶ ᾿ς. οτῶν ἂν ἐπλήρωσεν αὐτὴ καΐα τὸ δογ- 

Οὗτος δὲ ἣν] καὶ ὅταν ἥ ΠΠ]Ι. χστος γὰρ ἣν 64.243. ΟομΡΡΙ. 
ἃ οἱ εὑ με 

καὶ ὅταν ἤν ΑΪδχ. Οὗτος δὲ ἣν ὅζο. δα ἤπ. σοπ. 12. πε 

ὅταν 

μᾶ τῶν γυναικων, οὐπη αὐΐη δζο. (Ὁ ας, 93. Ὁ. ὅταν ἀναπληρωθῇ και- 

ρὸς κοράσια ΑἸεχ. μῆνας δεκαδύο] μηνας δωδεκα 44, ςς, τοῦ. 

δωδεκα μῆνας. 93. Ὁ. μῆνες δεκαδύο ΑἸεχ. αἱ ἡμέραι) , αἱ ςς. 
μῆνας ἕξ 1} το. 93. Ὁ. μῆνας ἐξ τ΄, δὰ ἤη. Ἷοπ).} μῆνας ἐξ εν τοις 

ἀρωμασι και ἐν τοῖς σμηγμᾶσι τῶν γυναικὼν καὶ μηνας ἐξ αλειφομεναι 

ΚΕΦ. Π. 

Ὃς ἦν αἰχμάλωτος ἐξ Ἱερουσαλὴμ, ἣν ἠχμαλώτευσε Ναδεχοδονόσορ 6. 

7- 

8. 

9. 

1Ο. 

11. 

12. 



ΚΕΦ. ΤΙ. 

ΕΣ Θ Η͂ Ρ. 

13. ἐν σμυρνίνῳ. ἐλαίῳ, χαὶ μῆνας ἐξ ἐν τοῖς ἀρώμασι χαὶ ἐν τοῖς σμήγμασι τῶν γυναιχῶν, Καὶ τότε 

14. 

1. 

ι6 

17. 

18. 

10. 

20Ο. 

᾿Ὶ ἡ ποπίέη. δεῖ. 1,41. ἐχ Μ5. (οχῦ. 

εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα" καὶ ᾧ ἐὰν εἴπη, παραδώσει αὐτὴν συνεισέρχεσϑαι αὐτῷ ἀπὸ τῷ 
[ων 6 βὸ ’ὔ " ΄ : » : ᾽ Ν 

γυγαιχῶνος ἕως τῶν βασιλείων" Δείλης εἰσπορεύεται, χαὶ πσρὸς ἡμέραν ἀποτρέχει εἰς τὸν γυναι- 
᾿“᾿ Ν ΄ ᾧ .΄. ᾿ς » .“ “ ΄ ει “ ᾿ τῳ .ν»ν 9 ΄ 

χωνὰ τὸν δεύτερον, ἅ Γαΐ ὁ εὐνγᾶχος τῇ βασιλέως ὃ φύλαξ τῶν γυναιχῶν, χαὶ ἂχ ἔτι εἰσπορβρεῦεται 

πρὸς τὸν βασιλέα, ἐὰν μὴ χληϑῆ ὑγόμκατι. Ἔν δὲ τῷ ἀναπληρᾶσϑαι τὸν χρόνον Ἐσθὴρ τῆς 

ϑυγατρὸς ᾿Αμιναδλξ ἀδελφξ πατρὸς Μαρδοχαίου εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, ἐδὲν ἠθέτησεν ὧν 
3 ΄ ε 5 “Ὁ ε 4 ἰδὲ δὲ ΙῬ . 9 Ν, »,ὄ ΄ Ὺ΄Ν ’ Ὁ 

εγετείλατο ὁ εὐγᾶχος 0 φύλαξ τῶν γυγναίχων" Ἦν γὰρ Ἐσθὴρ τ νυν χάριν. παρὰ πᾶντων τῶν 
»’; » » 

βλεπόντων αὐτῆν. Καὶ εἰσῆλθεν Ἔσϑὴρ πρὸς ̓ Αρταξέρξην τὸν βασιλέα τῷ ᾧ ιδωβεχάτῳ μηνὶ , ὅς 

ἐςιν ᾿Αδὰρ, τῷ ἑδδόμῳ ἔτει τῆς βασιλείας αὐτᾶ. Καὶ ἠράσθη ὁ βασιλεὺς Ἐσϑὴρ, χαὶ εὗρε χά- 
Ν, ’ Ν᾿ φ’΄ “νι. 93 ΄ ἕ 9 Ὅ0Ὁ0 Ὁ ὃ χ᾽ Ὰ, βρῶ 

ἴα παρὰ πάσας τᾶς πταρϑένους, χαὶ ἐπεϑηχεν αὐτῇ τὸ ὁἱα μα, τὸ 7 ΟΥΔΙΣΕΙΟΥ: Καὶ ἐποίησεν 

ὁ βασιλεὺς πσύτον “σἄᾶσι τοῖς φίλοις αὖτ χαὶ ταῖς δυνάμεσιν ἐπὶ ἡμέρας ἐπ]ὰ, χαὶ ὕψωσε ποὺς 

γάμους Ἔσϑηρ, χαὶ ἄφεσιν ἐποίησε τοῖς ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτξ. 

χεῦυεν ἐγ τῇ αὐλῆ. 

Μαρδοχαῖος, φοδεῖσϑαι τὸν Θεὸν; χαὶ ποιεῖν τὰ προςάγματα αὐτξ, χαϑὼς ἦν μετ᾽ αὐτα" χαὶ 

σμυρνινω ἐλαιω 64. ὥς, οὐπὶ αλειφομεέναις ῥῖοὸ αλειφομεναι, 242. 

ῆς, π|ἢ σμιγμασι εἰ αλειφομενας, 248. Οοπρ]. μῆνας ἕξ ἐν τοῖς ἀρώ- 
μασι καὶ ἐν τοῖς σμήγμασι τῶν γυναικῶν καὶ μῆνας Ἐξ ἀλειφομέναις 
μυρνίνω Ἰλαίῳ ΑἸά., ἀλειφομέναις) αλειφομεναι 11, ΧΙ, ςς, (93, Ὁ. 
(Ὁ -:-} τοϑ, ἃ. 249. αλειφομενη 44, 71) 747 76, τού, τ20, 236. ἴγε5 
Οοάϊςεβ ϑεγρὶὶ. ἐν σμυρνίνῳ ἐλαίῳ) βύρινινον ἐλαιον ΠῚ. ἐν ἐλαιω 

σμνρνινω 93. Ῥ. ἐν μυρινίνῳ ἐλαίῳ Αἰεχ, ἐλαίοις σμυρνίνοις 4 Οὐάϊοες5 
ϑερρὶϊ. καὶ μῆνας Ἐξ] και ἐξ μηνας 93. Ὁ. καὶ ἐν τοῖς σμήγμασι] 

α 1ο8. ἃ. μαθεῖ καὶ ἐν ἐπ οἤμδγ. τηΐη. ΑἸοχ. σμήγμασι) σμιγμασι τοό. 
ΧΠΙ. Καὶ τότε ἄς. δὰ ἔπ. ςοπι.} ὡς δὲ ἠσήχϑη (ἢς) Εσϑηρ προς 

τον βασιλεα, ἡρεσεν αὐΐῳ σφοδρα 93.848. εἰσπορεύεται} Ργαπαῖ, ἡ 
νεανις [1 κς 92.Ὁ. εἰσπορευοῦῖαι 108. 8. Οοπιρὶ. ΑΙ4. καὶ ᾧ ἐὰν] 
καὶ ὃ εἐαν τοῦδ. καὶ ᾧ ἄν Οοπρί. ΑΙεχ. τραραϑδώσει] παραδωσιν 

64. τοαραδωσειν 243. ᾿σοπιρὶ. ΑἸά. αὐτὴν] αὐτῇ 74. συνείσερ- 
χεσϑαι αὐτῳ] συνεισερχέται αὐτῇ 240. αὐτῷ] αὐτῃ 93. Ὁ. αὐτὴν 
ΑΙεχ. ἕως τῶν βασιλείων] εως των βασιλεων τοῦ. ᾿ 

ΧΙΡ. Δείλης εἰσπορεύεται] δειλης αὐΐης εἰσπορευεται 93.Ὁ. ΔΕεί- 
λης εἰσπορεύεται ὅς. δὰ ἤῃ. σουη.} καὶ οτὰν εγενέϊο ἐσπερα εἰσήγετο, 
καὶ τρωὶ ἀπελυετο. 93.8. ἔς, ΠΙΠ τοπρωι, τοϑ. Ὁ. ΕῚ εὰπε ἱπίτοίγοί 

γρἰίεγ αἰ ἐἰονεμηι γορ 4) δα αἰἶενι ἐπε, οἱ τεσιγγεδα! ἱπ νεμεὐτὶ (ξεκρπαῖο: 

ποι ἐπὶ λαῤεδα! (ῥα(ο ροϊεβαίερι ἐν ἠῤτάὶ ποι νοεαγείωγ (ξεμπάμηε 

πρὸς ἡμέραν] -- αὐης 93: Ὁ. προς 
ἐσπεραν 3243, 248. Οοπιρὶ. εἰς τὸν γυναῖκ. --Γαὶ] α πρὸς ἑταίρας φί- 

λους αὐτῆς καὶ πρὸς Ὥγαϊ 2 (οαϊοεβ ϑεγρὶὶ. ΒΕῚ ηἰῇ Ὡρὸς Ὥγεαι, 

) Οοάϊοεβ ϑεγρ. ἕ Γαὶϊ] ὁὶ Σασαγαξ 93.Ὁ. ὅτε Γαΐ, οὐπὶ Γαΐ 
'ῃ οπαγδές. πιίπογε, ΑἸεχ. ὁ εὐνᾶχ. τὰ βασιλ.1 α τὰ βασιλ. 44, 
τού. καὶ οὐκ ἔτι] α ετι 93. Ὁ. πρὸς τὸν βασιλέα] εἰς τον βασι- 
λεα 249. ἐὰν μὴ]  ϑέλησει αὐΐην ὁ βασιλεὺς, καὶ (Ὁ κς 93. Ὁ. 
ὀνόμαῖ:] ονομας: τοϑ. 4. Αἴεχ. 

ΧΥ. Ἐν δὲ τῷ ἀναπληρ.---τῶν γυναικῶν] Ομνι αἀοεμ ει μίση 
Μέρα: ἱπίγοσμπάϊ, Ἡσῆεν 4114 Οἀίλοὶ γγαϊτὶς ραϊτὶς Ματάοελαὲ ἱπιτοὶδαι 

44 γέρεα. Εἰ  αδίυνι οὐ εαπε ἐπιγοίγει αὐ γορενε πίλὶ! ροβεϊαουϊ αὁ ἐὸ εν 

φμέδε ἀίχεται εἰ ἡρϑμ: νεῖ. 1[,2ϊ. εχ Μ5. (οιῦ. 

δε] τὸν χρόνον ὃν ἔμελλεν Ἐσϑηρ εἰσελϑειν 44. τῆς ϑυγατρὸς} 
λα τῆς ΑΙεχ. τῆς ϑυγατρὸς---Μαρδοχαίου) α οὐπὶ ἱπιεττηθά. τοῦ. 
᾿Αμιναϑὰ 6] ̓Αξιχαΐλ Οοπιρ. Μαρδοχαίου] -{- ἣν ἐλαδεν αὐΐω εἰς 
ϑυγαῆερα (Ὁ »ς 93. θ. “Ἐ εάεπὶ (δ χξς ἰπ οπδγαᾶς. πιίμοσε ΑἸεχ. 

εἰσελθεῖν] ἐν τῳ εἰσελθεῖν 11. τοῦ εἰσελθεῖν 93. δ. (ΑΪεχ. οὐπὶ τῷ 
ΩΡ Ὁ) στρὸς τὸν βασιλέα] εἰς τον βασιλεα 248. ΑΙἸά. δὲν 
ἠθέτησεν] τ ϑπμα (δ κα 92.Ὁὃ. ἰάσαι (Ὁ δ ἴῃ ομαγαδές. πλΐπογε 
ΑΙεχ. ὧν ἐνετείλατο---γγυναικῶν} ὧν αὐτὴ ενετειλαἶο ὁ φυλαξ τῶν 
γυναικὼν ὃ εὐνοῦχος ΧΙ. εκ τταϑων ὧν ἐνετείλατο αὐτῇ ὃ εὐνεχος 44. 
ἐνετείλατο) ῥγϑεπιῖτῖ. αὐτῇ ς ς) 71) 745) 76, τού, τοϑ,8. 236, 240. 
Ἔ αὐὔη 64, 243, 248. Οοπρὶ. ΑΙά. αὑτὴ εἐλεγε Γωγαῖιος, ουπὶ Γω- 

γαιος (Ὁ ὃς 93. Ὁ. εἰ ἔς, πὶῇ ἈΚ Γογαῖος ἱπ Ἄομαγαᾶς. ταϊποτε Αἰεχ. 
ὁ εὐνξχος]} -Ἐ τα βασιλεως (ἰδ κ( 93. δ. “Ἐ εαάεπι (Ὁ κ»ς ἴῃ οδαγαῶ,. 
πηΐποτε Αἰεχ.Ό ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν} α τοό. μδθεῖ ὁ φύλαξ ἴῃ 
ομιαγαές, πιΐμοσε ΑἴεχΌ τταρὰ πάντων] ἐνώπιον τσάντων, οὔπὶ τάν- 
τῶν ἴῃ οἰδιδᾶς. τηΐποζο, Αἰοχ. 

γεῖ. [,Αἵ. εχ Μ5. (οτῇ. 

ΧΥῚ. Καὶ εἰσηλϑεν---ὁ βασιλ. ᾿Εσϑὴρ ἰπ οοπι. 164.] ὡς δὲ εἰσηχ- 
ϑη Εσϑηρ εἰς τον βασιλεα πρεσεν αυτω σφοδρα" κάι οταν εγινέο ἐσπερα 

Ἁ [1 

τον χρόνον--εἰσελ- 

τῶν βλεπ. αὐτήν] φωὶ ἱποοπεγαπί ἐπε. 

Ἡ δὲ Ἐσθὴρ οὐχ ὑπέδειξε τὴν πσατρίδα αὐτῆς ὅτως γὰρ ἐνετείλατο αὐτῇ 

᾿ εἰσήγετο καὶ τὸ σρωι ἀπελυετο" ὡς δὲ καϊεμανϑανεν ὁ βασιλεὺς πασας 
τας ταρϑενες ἐφανὴ ἐπιφανεξατὴ ἔσϑηριο. Καὶ εἰσῆλθεν Ἐσϑηρ) 
Α Εσθηρ 93 93... ΖΕ ἱπινοάμέϊα ο Ν εἰ. 181. εχ Μ5. Οοτῦ. ᾿Αρταξ- 

ἐρξην] Α 44. τοῦ. Νεῖ. 1,31..εχ Μ8. (ὐογῦ. ῥγατικῖ. τὸν ΑἸεχ. ᾿Ἂρ- 

ταξ. τὸν βασιλ.} τον βασιλ. Αρταξ. εἰς τον οικον τῆς βασιλειας αντϑ, 
οὐπὶ εἰς τὸν ὅς, {0 κ(, 93. τὸν βασιλεα Αρταξερζην 240. 
δεκάτῳ-- ̓ Αδαρ) ἀμοαεεί πιο "πον “44ατ. Υ εἰ. 1,Αῖ. εχ Μ5, (ογὸ. τῷ 

δωδεκάτῳ μηνὶ] τω μῆνι τω δεκαΐω 93. Ὁ. τῶ δεκάτω μηνὶ Οοπιρὶ. 
᾿Αδὰρ) Βη9 93. Ὁ. Αδὲρ (ἔς οοπῆϊαπιετ) 448. Τηδὴ9 Οοπιρ. τῷ 
εδδόμῳ ὅζς. δὰ ἤῃ. οοη.1 τω ἐτει τῆς βασιλειας αὐΐξ τω εδδομω 93. Ὁ. 
Οουιρὶ. 

ΧΥΠΙ. Καὶ ἠράσϑη] και ἐρασϑὴ 93. Ὁ. καὶ πρασϑὴν τοῦ. Καὶ 
ἤράσϑη ὁ βασιλεὺς ᾿Εσϑὴρ] ὡς δὲ καϊεμανϑανεν ὁ βασιλευς πασας τας 
ταρϑένους, ἐφανὴ ἐπιφανεςατὴ Ἐσϑηρ 03. ἃ. Ἐσϑὴρ]) αὐΐης 44,6, 

τού. ρῥγαιηϊε. τῆς. 71, 236. τῇ Εσϑηρ παρα τσαϑας τας γυναίκας, 
οὑπὶ παρα τταϑΐας δίς. {00 5(6, 93. δ. “καὶ εὗρε χάριν ὅτο. δὰ ἔπ. 
οοπ1.} καὶ εὑρε χαριν καὶ ἐλεὸν καΐα τῦροσωπὸν αὖτε, καὶ ἐπεϑηκχε τὸ 
διαδημα τῆς βασιλειας ἐπι! τὴν χεφαλὴν αὐΐης το, τοϑ. Ὁ. ἔς, π] της 

βασιλισσης, 93. 8. εὗρε χάριν --παρϑίνους] ἐπυεπῖν ργα σι Ἐβάετ 
3} μβεν ονιπει εαίεγα; υἱγρίπεε Οήρεῃ. ἵν. ς28. χάριν} Ἔ καὶ εἐλεὸν 

ἐνώπιον αὐτὰ Τ0Ὁ δς 93. Ὁ. ργαιίίαηι ἱπ εοπῥεῦα ἐὐως Ν εἰ. 1Δἴ. εχ Μ5. 
Οοτθ. καὶ ἐπέϑηκεν διε. δὰ ἔπη. σοπ).} καὶ ἐπεϑυκε τὸ διαϑημα τὸ 
γυναικεῖον αὐτῃ, ὃς καὶ ἐξασιλευσεν αὐΐην ἀντι Ουασϑει. 93. Ὁ. δ 
ἐπιροίμλ! εἰ τεχ ἀϊαδενια περ εόνο. Οτίρεη. 1. οἷϊ. οἱ ἐρεροίωΐ εἰ ἀίαάονια, 

εἰ γέγίπαπε ἐάν ἤεοῖ! ργο Κα βάϊ. Ν᾿ εἰ. 1λ1. εχ Μ8. Οογῦ. 

ΧΥῚΠ. Καὶ ἐποίησεν---βασιλείαν αὐτῷ καὶ ἡγαγεν ὁ βασιλεὺς 
τὸν γαμον τῆς Ἐσθὴρ εἐπιφανως καὶ ἐποιῆσεν ἀφέσεις σάσαις χωραις 
το, 1ο8. Ὁ. ἔς, η΄ σασαις ταις χωραις, 93.81. τούτον] -ἰ- μεγαν 
Ὁ κχά 93. στυότον--δυνάμεσιν} τσοτον τοις φιλοις καὶ ταῖς δυνα- 
μεσιν αὐΐα 44, τιοό. καὶ ταῖς δϑυνάμεσιν-- Ἐσθὴρ) εἰ ονιπὶ οἱγικεὶ 
,»}ἔμα πωρίίας Ἡσῆεν Νεῖ. 1,.Δῖ. εχ Νῖδ8. (οζῦ. ἐπὶ ἡμέρας---ὕψωσε) 

ἐφ᾽ ἡμέρας ἐπῖα, και νψωσε (Ὁ --- ο3.Ὁ. ἐπὶ ἡμέρας ἱπ]ὰ} ἐπι ζ. 
ἡμέρας 216. ἐφ᾽ ἡμέρας ἑπ]ὰ ΑΙεχ, τοῖς ὑπὸ) ρτοεπιῖκῖ. τσασι 4.4, 
γι, 74) 6, τοό. τοῖς ὑπὸ τὴν βασιλ. αὐτῷ} ονππίδιες γε οπίδης 
νεῖ. 1δἴ. εχ Μ5. (οιῦ.. 

ΧΙΧ. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος] εν δὲ τω αϑροιζξεσϑαι τας τσαρϑένες τὸ 
δεύϊερον καὶ ὁ Μαρδοχαῖος, ουπὶ εν δὲ ὅζο. δὰ το δευτερον ἱποίυἵ, {Ὁ κί, 
93.Ὁ:- Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος---ν ἐγκωμίῳ ἴῃ ἤπε ς8ρ.} α οὐπὶ ἰπίεῖ- 
τηρά. τς. ἐθεράπευεν) ἐθεράπευσεν ΧΙ, το8. Δ. ΑΙεχ. ἐϑεράπ. 
ἐν τῇ αὐλῇ} ,άεδαι ἐπ αἰτὶο χερὶ: Νεῖ. 1,21. εχ Μ5. Οογῦ. ἐπεμελή- 
ϑη (᾿αγαυ ) καὶ ἐϑεράπευεν (σάογπαυΐ) οἶκον τῇ βασιλίως 8. Οοαϊΐοεϑ 
δε. ἐν τῇ αὐλῇ] -ἰ- τοῦ βασιλεως {Ὁ Χξ 93. Ὁ. 

ΧΧ. Ἡ δὲ Ἐσϑὴρ] καὶ ἢ Εσϑηρ 44) τοό. τὴν πατρίδα αὐ- 
τῆς] τ και λᾶον αυτὴς [ωὺ »« 93. Ὁ. ψέπες (υκσι) πόσα ῥαϊγίαπ εἴ. 

1.21. εχ Μ5. (οτῦ. 

νεῖ. 1,Δἴ. εχ Μ5. (οσῦ. ἐνετείλατο αὐτῇ] ἐνετείλατο αὐΐην ΧΙ. 
ἐνετείλ. αὐτῃ Μαρδοχ.} καὶ ἐντειλ. Μαρδοχ. αὐτῇ 44. Μαρδοχ. 
Ῥεβετῖ, ὁ ΑἸεχ. φοβεῖσϑαι ὅτε. δά ἤη. οοπ).} κ᾿ ογικία (εγύατεῖ ας 
εἰπε ἐο ἐεῖ, εἰ εἰνιέγοῖ εμνε ορεπὶ αἰ. Υ εἴ. 1αϊ. εχ Μ58. (οεῦ. φΦο- 

δεῖσϑαι τὸν Θεὸν] Βδρεῖ ὧὡὸ -:- ο3. Ὁ. τὸν Θεὸν] τὸν Κυριον γι, 

γ6,.36.5Ὁ. τὰ τροςαγμαῖα αὐτῷ} τα αὐτῇ προγαγμαῖα. 44» τού. 
καϑὼς ἦν] -Ἐ ἐν τω τιϑίινησϑαι αὐΐην ()ὩὉ κα 93.Ὁ0. καϑὼς ἦν μετ᾽ 

Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἐϑερά- λ 

τῷ δω- 

ὅτως γὰρ ἐνετείλατο!) ,πεμπαΐμηι φκας ργδοεβεγαι᾽ 

72. ἢ 

λιν ὙΣ συν “κ 

Ῥεσν ὮΝ νυ σ᾽), ἌΣ φὰ Ὁ 

͵ 

» “4 ": 

ν 



ἄεοςς τος 

Ἂν. 
ν 

λ 

Ἐσϑὴρ οὐ μετήλλαξε τὴν ἀγωγὴν αὐτῆς. 

ν᾿ το, δή ἔπ. ὑραϑο Βόνε, τού. 
᾿ ἐπάνω, ουπι ἐπάνω (Ὁ »έ, 93. θ. ἐπρωτοκαϑει τοϑ. ἃ. 

ΕΣ ΘΗ». 

χισωματοφύλακες, ὅτι προήχϑη Μαρδοχαῖος, χαὶ ἐζήτεν ἀποχτεῖγαι ᾿Αρταξέρξην τὸν βασιλέα. 

Καὶ ἐδηλώϑη Μαῤδοχαίῳ ὁ λόγος, καὶ ἐσήμανεν Ἐσθὴρ, χαὶ αὐτὴ ἐνεφάγισε τῷ. βασιλεῖ τὰ τῆς 

ἐπκιξδλῆς.., 
ες Ὗ ἃ ς Ὅ“) Ὁ φ΄ 9 00 "“»Ἁ ΓΔ ϑ φΤ ς ξ΄ ε 

Ὁ δὲ βὰσιλεὺς ἥτασε τὰς δύο εὐνᾶχες, καὶ ἐχρέμασεν αὐτάς" χαὶ προσέταξεν ὃ βα- 

σιλεὺς καταχωρίσαι εἰς μνημόσυνον ἐν τῇ βασιλικὴ βιδλιοϑήχη, ὑπε τῆς εὐγοίας Μαρδοχαίου, 
ἐν ἐγκωμίῳ. 

ΕἾ 

ΜΈΤΑ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν ὁ βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης ᾿Αμὰν ᾿Αμαδαϑα Βεγαῖον, χαὶ ὕψωσεν αὐ- 
Ἂς “2 ,΄ ’ ἜΦΦ γσ 3 Ὁ Ν »’᾽ ε ἰω 3. "Ὁ 7 . »Ὁ 

τον, χα! ἐπρωτοδάνρει πάντων τῶν Φίλων αὐτὰ, Καὶ σαντες οἱ ἐν τῇ αὐλῇ «οροσεχύνδν αὑτῷ" 
Ψ, " ς ’ ε Ὰ, ἰδ ε ἣς [ ες ξ΄ Φ 090 

ὅτως γὰρ “προσέταξεν ὃ βασιλεὺς πποιησαι' ὁ δὲ Μαρδοχαῖος οὐ προσεχύνει αὐτῷ. Καὶ ἐλά-- 

λησαν οἱ ἐν τῇ αὐλῆ τῷ βασιλέως τῷ Μαρδοχαίῳ, Μαρδοχαῖε, τί παραχέεις τὰ ὑπὸ τϑ βασιλέως 

λεγόμενα ; Καϑ᾽ ἐχάςην ἡμέραν ἐλάλεν αὐτῷ, χαὶ ἐχ ὑπῆήχεεν αὐτῶν" χαὶ ὑπέδειξαν τῷ Αμᾶν, 

Μαρδοχαῖον τοῖς τῇ βασιλέως λόγοις ἀντιτασσόμενον, χαὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ὁ Μαρδοχαῖος ὅτι 
᾿Ιϑδαῖός ἐς!. 

αὐτῷ} α 445) ξς, τοό. μετ᾽ αὐτῷ} παρ᾽ αυτω 93. Ὁ. καὶ ̓Εσϑὴρ 

δτο. δὰ ἔπ. ςοπ.} μαδεῖ (Ὁ --- 93.0. οὐ μετήλλαξε] οὐκ ἤλλαξεν 
ΑΙεχ. 

ΧΧΙ. Καὶ ἐλυπήϑησαν) - Γαδξαϑαν και , Θαρας (δ κΚ ο3. Ὁ. 
Ἔ Βαταϑαν καὶ Θαρραν 249ς. Καὶ ἐλυπηϑησαν-- Μαρδοχαῖος) 15 
αϊεόως ἐς Ματγάοοελσιω: άἀεόα! ἐπ σμΐα γερ:: Ν εῖ. Τ1.2ϊ. εχ Μ9. (οτῦ. 

οἱ ὠρχισωματ.} ῥταπηῖτῖ. καὶ σοπρ. ὅτι τροήχϑη Μαρδοχ.] 
Ἰδθεῖ (Ὁ --- ο3Ξ.Ὁ. Μαρϑοχαῖος] ργατιῖτῖ. ὁ ΑΙεχ. καὶ ἐζήτεν 
ὅς. δὰ ἔῃ. ςοῃλ.} εἰ 2οΠῇ ἀκξε φωαβεγμηὶ Βαγίαρεις εἰ Τἀεάοε: ἄμο (ρα- 

ἕομες γερία, φμὶ μεγυαδαπὲ αἰτίη, ἐμιεγβεετε τέρεν. Ν εῖ. 1.Αἴ. εχ Μ5. 
(ον. ᾿Αρταξέρξην] α 44. το6. ᾿Αρταξ. τὸν βασιλ.} τον βασιλ. 
Αρταξ. 93. Ὁ. κ τὸν 240. 
ΟΧΧΙΠ]. Μαρδοχ. ὁ λόγος} ὁ λογος Μαρδοχ. 44, 715) γ6, 93, Ὁ. 

τού, 436. μαδεῖ ὁ ἰπ ομαγαέξ. τηΐποῖς ΑἰεχΌ καὶ ἐσήμανεν] -[- αυ- 
τὸν 248.. (Οπιρὶ. εἰ οβεπά Μαγάοελσι: Ν εῖ. 1,.Δϊ. εχ Μϑ8. (οτῦ. 
᾿Ἐσϑὴρ] ῥγξεηἶτς. τῇ 44.) 71», 76, τού, 236. Οοπιρί. τὴ βασιλισση 
(ἷν κς 93. Ὁ. - ελάετῃ Ὁ ὃς ἴῃ οπιαγδέξ, τπιϊποτε Αἰεσχ. καὶ αὐτὴ] 
καὶ ἡὶ βασίλισσα ΑΙεχκ. καὶ αὐτὴ δες. δὰ ἔπ. οοπη.} εἰ Ηρδεν ἱπαϊ- 
εαυΐΐ γερὶ εἰ ποπϑη Ματάοοδα ὶ. Ν εῖ. 1,Δϊ. ἐχ Μ5. (οτ. ἐνεφάνισε) 

ἀνεφανισε 1ο8.8. τῷ βασιλεῖ] - Αρταξερξη [00 --- 93. ΒΡ. ΑΙεχ, 
ΧΧΙΙΠΙ. Ὁ δὲ βασιλεὺς---καϊα χωρίσαι} ὁ δὲ βασιλεὺς ἐκρέμασε 

τοὺς δυο εὐνεχδς καὶ τοροσεταξε κααχωρισαι 44- ὥς, πἰῆ καϊαχωρη- 
σαι, τοό. Ὁ ϑὲ βασιλεὺς ὅτε. δά ἔπ. ςοπ,.} Εἰ ἐπφεβοὶ! περοίλενε, 

εἰ ἱπυεπὶ! βε: εἱ ᾿μῥεηβ μιπὶ αριδο ΕῚ μγίριμνε οἱ νιεπογί αἷς ἰφρι:. 

ει: 1.4-. εχ Μ8. Οοἵῦ. ἤτασε] ἀνήτησε (Ώς) 93.Ὁ. ἐκρέμα- 

σεν] ἐκρέμμασεν (ἢς) γ4.. καὶ τροσέταξεν)] καὶ ἐπεταξεν 64, 243, 
“48. Οοπιρὶ. ΑἸάΔ, καϊαχωρίσαι) καϊαχωρησαι γό. καταγραψαι 
448. Οοτηρί. εἰς μνημόσυνον] εἰς τὸ μνημόσυνον 1ο8.Δ4. εἰς μνη- 
μόσυνον---βιδλιοϑήκη] εἰς βιδλίου ϑήκην 93.Ὁ0. βθιδλιοϑήκη] βιδλο- 

ϑηκὴ ςς. ὑπὲρ τῆς ὅζς. δά ἤη. σοπι.} μαθεῖ (Ὁ --- 93.0. ὑπὲρ 

τῆς εὐνοίας] ῥγαπυτί. τὰ 24. 71) 76. ῥγατηϊτῖ. καὶ τὰ τού. υπερ 
τῆς εὐνομιας 249. ἐν ἐγκωμίῳ] εγκωμια 74))6. κεν τοϑ. ἃ. μιαδεῖ 
ἐν ἰπ ομασγας. τηΐπογε ΑἸεχ. 

᾿ς 1, Μετὰ δὲ] α δὲ όᾳ, 248. Οοπιρί. ΑΙΔ. τὰ ρημαῖα (δ καὶ 

93.Ὁ. μετὰ τὰ ῥήματα ΑΙεχ. οὐπὶ τῷ βήματα 10Ὁ κς ἴῃ οδᾶγ. πιίῃ. 
Μετὰ δὲ ταῦτα! και ἐγένετο μέϊα τες λογες τετες 19, 93.8. ΕἸ Κ7πε- 
ἔμιπι ο βοῇ ἀκες νεγόα Νεῖ. 1Αἱ. εχ Μ5. Οοιῦ. καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦ- 
τὰ τὸ Οοάϊοεβ δεν. ἐδόξασεν) ἐμεγαλυνεν 19, 93.8.΄Ἡ ᾿Δρταξ- 
ἐρζης) Ασσνηρος (βς ἰπ.4) 19. κα 249. ἀξοεπὶ Οοάϊςεβ δϑεγρὶ. ᾿Α- 

μῶν] Αμμαν (ἔς ἰηῆα) τς. ᾿Αμαδαϑ5} Αναμαδάϑου 111. Αμα- 
ϑου 19. Αμαδαϑεν 93.8. Ργαβηλϊτί. υἱὸν (Ὁ ὃς 93.Ὁ.: Αμαϑᾶάαϑου 
τού. ῥγατηϊα. τὸν ΟοηρΙ. ᾿Αμαδ. Β4γ.] α δεῖ. [1. ἐχ Μ8. Οοτῦ. 
Βεγαῖον)] α 44, τιοό. Γωγαιον 93. Οὐγαῖον Οοτηρ. καὶ ὕψωσεν) 
φια! ἔπηρεν 195) 93.8. καὶ ὕψωσεν ἄς. 84 ἔπι. φοπ|.] εἰ ργιφεωάϊε εππι, 
“ ἡγε μιά πα Κεῖ! σώπα ἱπίον οπῖπεὶ ἀραΐεος ὑμος. Μεῖ, 1.Δῖ. εχ Μ58. (οι. 
καὶ ἱπρωτοδάϑρει) καὶ εἐϑῆκε τον ϑρονον αὐκε το. καὶ εϑῆκεν αὐτὸν, 
ϑρῶον αὐε 93.8. ἔς, πΙ τον ϑρονον, τοϑ. Ὁ. καὶ ἐπρωτοδάϑρει 

ἱπρωτοξάϑρει) ἐν τορωτῶ ω βαϑρει ((ο) 
πάντων τῶν 

φίλων αὐτῷ} υπερανω τῶν φιλων αὐτὰ 19, 93.8. ὠ τῶν φίλων] λα τῶν 
1ο8.Δ. αὐτῷ) ργαπιιί. τῶν 93. Ὁ. 

Καὶ ἐπιγνὲς ᾿Αμᾶν ὅτι οὐ πσροσχυνεῖ αὐτῷ Μαρδοχαῖος, ἐθυμώθη σφόδρα, Καὶ 

Π. Καὶ ταᾶντες---αὐτῷ] ὡγε καμπῆεσϑαι καὶ προσκυνεῖν αυτω ἐπι 
τὴν γὴν τταϑϊας 10. ἄς, πἰῇ ἐπὶ τ. γὴν ἀὐτω τσαΐες, 93.4. ἤς, ἤπε 
αὐτῳ, τοΒ. Ὁ. Καὶ τᾶντ. οἱ ἐν] ργαπητι. καὶ τταΐῇες οἱ δαλοι του 
βασιλέως {00 δὲ 93.Ὁ. λα οἱ 2495. τῇ αὐλῇ] -ξ- τοῦ βασιλεως, 
καμπίοντες Τὰ δ,( 93.0. τροσεκύν. αὐτῷ} τροσεκυν. αὐἷον 93. Ὁ. 
προσεκύν. ᾿Αμάν ΑΪεχ. ἀδυναὐόδι “πα Νεῖ. 1,αἴ. εχ Μϑ. Οοιῦ. 

ὅτως γὰρ---πσοιῆσα!) 44. ὅτως γὰρ---Μαρδοχαῖος] τεαντων ουν 
Ὡροσχυναντων αὐτῷ καῖα το τρογαγμα τὰ βασιλέως Μαρδοχαιος το, 
93.8. ἅὅτως γὰρ ἄς. δὰ ἤῃ. οοπι.]. τοό. προσέταξεν] - αυ- 
τοις 93. Ὀ. ἐπέταξεν ΑΙεχ. σπτοιῆσαι] βσὶ νεῖ, 1,ἵ. εχ Μ45. Οοιδ. 
οὐ προσκυνεῖ} οὐ τὩροσεκύνη 93.4. οὐ χκεχαμηῆεν κδὲ τροσεκυνρι, 
ΟΠ] κεκαμπῖεν 8δδὲ Ὁ κύ, 93. Ὁ. Πδροῖ οὐ ἴῃ ομαγαᾶς. πηϊποτε ΑἸεχ. 
αὐτῷ] -[- ἐπὶ τὴν γὴν 93. 8. 

11. Καὶ ἐλάλησαν --βασιλέως] καὶ εἰπὸν οἱ τσαιδὲς τοῦ βασιλεως 
19. καὶ εἰδὸν οἱ ταιδὲς του βασιλεως οτι Μαρδοχαῖος οὐ ὥροσκυνει 
τὸν Αμαν καὶ εἰπὸν οἱ ; παιδὲς του βασιλεως 93,8. τοϑ. Ὁ. καὶ εἰδὸν οἱ 
παιδὲς τε βασιλεως, ουπὶ οἱ παιδ. τε βασιλ. 00 χα, 93.0. οἱ ἐν 
τῇ λοὶ ἐς. τῷ Μαρδοχαίῳ) προς τον Μαρδοχαιον το, 93.8. τῳ 
ό4, 93. Ὁ. Οοτηρὶ. ΑΙά. Μαρδοχαιε 448. Μαρδοχαϊε) α 19) 44, 

93.8. 1Ιοό. Πιαδεῖ 10 --- 9ο3.Ὁ. ἀϊεεκίει Μεῖ. 1,Αἴ. εχ Μ8. Οοιῦ. 

τί τοαρακάεις δος. λὰ ἤη, οοπλ.} τι σὺ ταρακβεις του βασιλεὼς καὶ οὐ 

προσκυνῆς τὸν Αμμᾶν 19. ἢο, η1Π| προσχυνεις, 93.8ἃ. ᾧκαγε ποὴ σμάϊς 

φμ ὦ γέρε ἀϊεμπίμγ, εἰ ποθ αάογας “ἔπιαη ἢ Εἰ ποι γοίρομαϊε εἰς. Υεῖ, 

1χϊ. εχ Μ5. Οουρ. τί οὐ τροσκυνεῖς σὺ ̓ Αμῶν καϊὰ ἐντολὴν τῷ βασι- 
λέως 3 Οοάϊςε5 δ8εγρ!!. 

ΙΝ. Καϑ᾽ ἑκάςην] ργαπιῖτι. καὶ 449 719) 74. 76, τιοό. Καϑ' 
ἑκάςην---αἀντιτασσόμενον) αὶ οὐπὶ ἰμϊογπηοά, το, 93.8. Καϑ᾽ ἑκάγην 
ἡμέραν ἐλάλεν αὐτῷ] ἐλεγον δὲ αὐυτῳ καϑ' κακὴν ἡμέραν 93.Ὁ. ΕΚ; 
,“μᾶμυπηι ὁ ον ἀϊοόγεηι εἰ σμοι ας Ν εῖ. Τ,λϊ. εχ Μ8. (ουῦ. ἐλάλεν] 

ἔλεγον ΑΙεχ. καὶ ἐχ, ὑπήκξεν] α καὶ 71. καὶ εχ ὑπήκξσεν 93. Ὁ. 
Οομρὶ. ΑἸεχ. αὐτῶν] αὐτοῖς 44) τού. (πρὶ. αὐτω 242. καὶ 
ὑπέδειξαν---αντιτασσόμενον) α οὐπὶ ἰηϊεγπηεά. 44, τοό. ἐπαάϊεαυεγεπε 
“;»"αης φμοπίανι αταάοελαεμε πορ οεάϊ!ἐ γερὶ, πὲ σάογει ’Ιε Ν᾿ εῖ. 1,Δϊ. εχ 

Μ5. σοῦ. ὑπέδειξαν] οὐκ υπεδειξαν τοϑ. 8. Μαρδοχ .---ἀντι- 
τασσ.} ἀντιτασσ. τοις του βασιλ. λογ. Μαρδοχ. 93. Ὁ. τοῖς τοῦ 
βασιλ. λόγ. ἀντιτασσ.Ἷ μὴ ὑπακέοια τοῖς τῇ βασιλέως λόγοις ΑἸεχ. 

καὶ ὑπέδειξεν) ργαεπηἶττ. καὶ ὑπέταξε 249. ὑπέδειξεν γὰρ ΑἰΙεχ, καὶ 
ὑπέδειξεν ὰ ἤπ. σοπ).} καὶ αἀπηγίειλεν ἀντοῖις οτι Ιπδαιος ἐςὶν, καὶ 
απηγίειλαν περι αὐἷα τῶ Αμμαν το, 93.848. αλλ᾽ εδειξεν αὐτοις οτι [5- 
δαιος ἐςὶ 44. καὶ εἰπε Μαρδοχαῖος, ἴπδαιος οεμιε 71. ἐο φιοά Δὲ Κγμάκι:. 
νεῖ, 1.Δϊ. εκ Μ5. Οοτῦ. ὁ Μαρδοχαῖος] Μαρδοχαιος (υὉ -:- 93. Ὁ. 
αἴοό. α ὁ Οοπιρ. Ἐπ. ἐςὶ] τ. 93. Ὁ. 

Ψ. Καὶ ἐπιγνὲς] ὡς δὲ ἡκεσεν 19) 93. 8. καὶ ἐπέγνω ΑΙεχ. εἰ υἱ- 
ἀϊε Ν ει. 1,Δ1. εχ Μ5. Οοσῦ. ὅτι οὐ---Μαρδοχαῖος] α οὐπὶ ἰπιεττηοά. 

19, 93.8. οτι Μαρδοχαῖος οὐ καμπΊει καὶ οὐ τροόσκύνει, σὰαπὶ οὐ 
καμπῆει καὶ 0 Χύ, 93.Ὁ. ὅτι οὐ τοροσχυνεῖ"]) οτι οὐ τοροσεκυνει ΧΙ, 
24ς. αὐτῷ Μαρδοχαῖος) , Μαρδοχαῖος 44) 71, 745, 76, τού, 216. 
αντω ὁ Μαρδοχαιος ςς. ἐϑυμώϑη σφόδρα) εϑυμωϑὴ τω Μαρδο- 
χαίω καὶ οργὴ ἐξεκαυϑὴ ἐν αἀντω 19. ἔς, πἰβ ἐξεχυϑη, 93. ἃ. εἰ ἐγα- 
μῳ ΕΠ υελενπομεν Μεῖ. 1Αι. εχ Μ85. σοῦ. ἐϑυμωώϑὴη) - Αμαν 

(Ὁ κέ 93. Ὁ. καὶ ἐθυμώϑη ᾿Αμᾶν, οὐπὶ ᾿Αμῶᾶν ὧδ κα, ΑΙεχ.. 
ΝΙ. Καὶ ἐδελεύσατο λὰ ἔπ. «ςοπ|. {ε4.] καὶ εἐζητει ἀνελεῖν τὸν 

ΚΕΦ. 1]. 

Καὶ ἐλυπήθησαν οἱ δύο εὐνᾶχοι τᾷ βασιλέως οἱ ἄρ-- 21. 

22. 

28. 



Ε Σ ΘῊΗ Ρ. 
ΚΕΦ. ΠΙ. 

ἤ- 

8. 

ἐξελεύσατο ἀφανίσαι πάντας τὰς ὑπὸ τὴν ᾿Αρταξέρξε βασιλείαν ᾿Ιοδαίερ. 

! 

φισμα )ὲν ἔτει δωδεχάτῳ τῆς βασιλείας ᾿Αρταξέρξου, χαὶ ἔδαλε χλήρους ἡμέραν ἐξ ἡμέρας, καὶ 

μῆνα ἐχ μηνὸς, (ὥςε ἀπολέσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τὸ γένος Μαρδοχαίου" χαὶ ἔπεσεν ὁ ὌΝ εἷς τὴν. 

τεσσαρεσχαιδεχάτην τῇ μηνὸς ὅς ἐς ιν ᾿Αδάρ. Καὶ ἐλάλησε πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Αρταξέρξην, λέ- 

γῶν, “Ὑπάρχει ἔνγος διεσπαρμένον ἐν τοῖς ἔϑνεσιν ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ σου, οἱ δὲ νόμοι αὐτῶν 
ἕξαλλοι παρὰ πάντα τὰ ἔνγη, τῶν δὲ νόμων τῇ βασιλέως ταραχάεσι, χαὶ ἃ συμφέρει τῷ βασι- 

λεῖ ἐῶσαι αὐτός. Εἰ δοχεῖ τῷ βασιλεῖ, δογματισάτω ἀπολέσαι αὐτὲς, χάγω διαγράψω εἰς τὸ 
γαζοφυλάχιον τῷ βασιλέως ἀργυρίου τάλαντα μύρια. Καὶ περιελόμενος ὃ βασιλεὺς τὸν δαχτύ-- 

9. 

1Ο. 

ΣΙ. 

12. 

ι πεθηὴς - 

λιον, ἔδωχεν εἰς χεῖρας τῷ ᾿Αμᾶν, σφραγίσαι χατὰ τῶν “γεγραμμένων χατὰ τῶν ̓ Ιδδαΐων. 
εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ ̓ Αμᾶν, Τὸ μὸ ἀργύριον ἔχε, τῷ δὲ ἔϑνει χ χρῶ ὡς βόλει. 

Καὶ 

οἱ γραμματεῖς τῇ βασιλέως μηνὶ πρώτῳ τῇ τρισχκαιδεχάτη, χαὶ ἔγραψαν ὡς ἐπέταξεν ᾿Αμᾶν τοῖς 
ςρατηγοῖς χαὶ τοῖς ἄρχουσι χατὰ -σᾶσαν χώραν (ἀπὸ ̓ Ινδιχῆς ἕως τῆς Αἰσϑιοπίας, ταῖς ἑχατὸν εἰ- 
χοσιεπ]ὰ χώραις; τοῖς τε ἄρχουσι τῶν ἐθνῶν χατὰ τὴν αὐτῶν λέξιν, διὰ ᾿Αρταξέρξου τῇ βασι- 

Μαρδοχαιον και καϑῆα τὸν λαον αὐτὰ ἐν ἡμερῷ μιᾳ, καὶ παραζηλωσας 
ὁ Αμμαν καὶ κινηϑεις ἐν τ αὐ. ϑυμὼ αντου ἐρυϑρος ἐγένετο, ἐκτρέπων 
αὐἴον ἐξ οφϑαλμὼν αντῇ τος. ἔς, πἰῇ τω ϑυμὼ ἴῃς αυτα, εἴ ἐκτρεκ. 
αὐτῶν ὕΓῸ ἐκτρεπ. αὐτὸν, 93.8ἃ. ἔς, ΟΠ τῳ δηίς ϑύυμω, 1τοϑ. Ὁ. εἴ 
φωστεδαΐ εἰ »ιάπεν ἰηγίοςζτε, μὲ ῥεγάεγεῖ ἐα. Οὐεκαίεγεμι σεΐενρ εἰ ρένες 

ἸΜανάοολεὶ, εἰ εορ σοὶ “ἥἔσιαν ρεγάετε μπίνεγίς μάκοι, φιὶ ἐγαμέ ἐπ 

γέρπο “γι αχεγχὶς γορῖι, εἰ αν άοοάσεωσι, εἰ χόπες ἐἴμ:. Μδηε αμίσπ ργὶ- 

30 εΟ ΗΖ (φωὶ εἴ Ν(πη) ἀμοιύξείιο ἀππο, τέρπαμε «ἰγίαχενχο, α{ϊ- 

εγείμρι ὕεοῖ!, οἱ τὴ γίνε ἐκ αϊδ) οἱ πιο ς ἐπ πιοα 6 βεγάΐεκο ρέπῃ: Μστ- 

«οεἠαὶ: φμα σφε ῥγς ἐπ φμαγία ἀἐεείσια αἰΐσ, ἀμοάεείνο »πενς, φιῖ 

εΠ 44αν. Νὲ ει. 1,2ϊ. εχ Μ58. (οσῦ. Καὶ ἐδελεύσατο ἀφανίσαι} καὶ 
ἐξεδενωσεν ἐν οφϑαλμοις ἀὐτα ἐπιδαλειν χειρα αὐτὰ ἐπι Μαρδοχαίῳ 
μονωταῖον, οτ, ἀνηγίοιλαν αὐτω τὸν λον Μαρϑδοχαιου" καὶ ἐδελευσατο 
Αμαν αφανισαι (ουπα οπη. ηἰῆ χαι εδελ. αφαν. 100 3) 93. Ὁ. 
τας} -Ἐ τοὺς Ιβδαιες 91. Ὁ. ὑπὸ τὴν ᾿Αρταξ. βασιλ.} υπο του 

Αρταξ. τὴν βασιλ. 449 τοό. τοὺς υπο τὴν βασιλ. Αρταξ. 93. Ὁ. 
᾿Αρταξ. βασιλείαν) αρχῆν Αρταξ. 249φ. ἨἸεϑαίες} α Βῖς 93. Ὁ. 

ΝΙΙ. Καὶ ἐποίησε--ἴξαλε] Ἐν ἕτει δωδεκάτῳ βασιλεύοντος ᾽Δρ- 
ταξίοξου ψήφισμα ἱποίησεν, καὶ ἔδαλεν, συ ψήφ.: ἐποί. καὶ τι “Ὁ, 
Αἴεχ. Καὶ ἐποίησε δες. τὴ ἔπ. ςοπι.] καὶ ἐπορευϑὴ Αμαν τρος τοὺς 
ϑεες αὐτῇ, τοῦ ἐπιγνωνᾶι ἡμέραν ϑανατου αὐΐων, και βαλειν κληρες εἰς 
τὴν τρισκαιδεκαΐην τε μηνος Αδαρνεισαν. 93. ἃ. δὶ οσουπίς Ππδυπ μοί 
οοπ). το. ἔς, πἰ βαλλει κληρ. τοᾶ. Ὁ. Καὶ ἐποίησε ψήφισμα] 
Ἰδδεῖ δ --- 93.Ὁ. ψήφισμα) ψηλαφιφμα ςς. ργατηϊῖ, τὸ δ36. 

ἐν ἔτει δωδεκάτῳ) τες δωδεκαΐου 111. ἐν τῳ δωδεκάτῳ ἐτει 44. ἐν τῶ 
ἔτει τω δεκατὼ 71,74. Ῥγδδγαϊτῖ. ἐν τῷ μιῆνι τῷ τσρωτῳ αὐος ὁ μὴν Νι- 
σαν (Ὁ ἧς 93. Ὁ. εν τῶ ετεῖ τω δωδεκαΐω τού, 120. εν τῳ ετες δωδὲ- 
κατώ 236. καὶ ἔξδαλε] Βαθεῖ καὶ (ὃ -:- 92... κλήρους] ρτε- 
τοῖϊτο, φαρ, τατεσὶν [00 ὃς 93. Ὁ. ἡμέραν ἐξ ἡμέρας] ρτεευλϊτῖ. εἰς 
πρόσωπον Αμαν Ὁ ἈΚ 93. Ὁ. Παρεῖ ἡ "μέραν᾽ ἐξ ἴῃ οδαγβές. τη. ΑἸεχ. 
ὥςε ἀπολέσαι] ὡςε ἀπολέεσθαι 249. ὥρε ἵνα ἀπολίσῃ Οοάεχ υπυ9 

ϑεῦγὶ. ὥὧρε ἀπολέσαι---κλῆρος} αὶ οὐπὶ ἰπίεγπιοί. 92. Ὁ. ὁ κλῆ- 

ρ0ς} α ὁ ἐς. 
ΝΠ. Καὶ ἐλάλησε] καὶ ἐλαλῆησεν Αμαν 44) 71, 74, γ6, (93. Ὁ. 

οὐπὴ Αμᾶν [ωὉ 5) τού, τ2ο,236.5. Καὶ ἐλάλησε--᾿Αρταξέρξη»] 
χαι χκαρδια φανλη ἐλάλει τω βασιλει κακα τερι Ἰσραὴλ 10, τοϑ. Ὁ. 
ἢς, πἰῇ ἡ χαρδια, 93. 4. ΕἸ ἰρεμίμ: οὶ αὦ τέρεπι βῶϊο σον αἷξ ῥγορίεγ ρέ- 
πς )μάκογηνι ΥὟ εἰ. 1.λῖ. εχ Μ5. (οτῦ. λέγων] κ 93. Ὁ. οἰ ἀϊχὲξ Ν εἴ. 

1.11. εχ Μϑ8. Οοἵῦ. Ὑπάρχει ἔϑνος διεσπαρμένον) ἐς! λαος διεσπαρ- 
μμβένος το. 4 χέπμε ἀὐῥεγων Ν εἰ. 1.21. εχ Μ8: (οιῦ. διεσπαρμε- 
νον] -ἰ- και διηρημενον 100 κδξ 93. Ὁ. διεγραμμενον 243. Οοπιρ. ἐν 
τοῖς ἔϑν.--βασιλ. σου) ἐν σασαις τὰις βασιλείαις 19, 93,8. τοϑ. Ὁ. 
ἐπ οπιπὲ γέζπο ἱπεγεάί διε Ν' εἰ. Τ,Αῖ. εχ Μ5. (οῦ. ἐν τάσῃ τῇ βα- 

σιλ.}] κασῃ 240. ἃἰ δὲ νόμοι] καὶ οἱ νομοι 44) 719 74) 76, τοῦ, 
“36. οἱ δὲ νόμοι δις,λλὰ βη: οοπι.Ἷ λαος Θολέμου καὶ απειϑεις εζ- 
αλλα νομιμᾶ εχὼν τοῖς δὲ νομιμοις σου βασιλεὺ οὐ τροσεχεσι" γνωρι- 
ζομενοι, ἐν τασι τοις εϑνεῦμν τσονηροι οντὲς καὶ τα ττροσταγμαῖα σου 
αϑέτεσι προς καϑαιρεέσει τὴς δοξης σου το. ἔς, πἰῆ ἀπειϑης, τοῖς δὲ 
γομοις, εἴ καϑαιρεσιν, 93. 8. ἐχίγαπεαι ἱεροε ἀαόραι, ἱκρίδαις ἀμέσπι ἐμὲ 

παν- 

“᾿ πος οδεάίοα; φμὶ ξΟρ ΝΟ ΟΜΜΙΗΥ ἐπ οαπὶ ῥοβιϊοπεία, εἰ ῥγαεερία ἑκα ( ΔῈ Σ 
ἘΜ ἐπ ἀΐεηι νεμπίομῖς ρίογία ἐμ: Ν εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ85. Οοσῦ. οὐ 
συμφ. τῷ βασιλεῖ} τῳ βασιλεῖ καὶ ἐ συμφ. 93: Ὁ. ΑΙεχ. ἐἩδσαι αὐτὲς] 
ἑαυτας ΧΙ. 

ΙΧ. Εἰ δοκεῖ] εἰ δοκεῖ ἦν Ἀ]εχ. Εἰ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ ] οι δόκει 
νοι. 1. 

κῆς] απὸ τῆς ἱνδικῆς 44, 71) 7γ4ῳ, 76, τοό. ΑΙεχ. 

τω βασιλεῖ καὶ ἀγαϑὴ ἢ κρισις ἐν καρδια αὐΐκ το, 93. ἃ. εἰ ουν τῳ 
φεῖδι δοκεῖ 93. Ὁ. δὲ ἐγρο εἰδὶ ρίαεει τέκη εἰ. ορίΐπεμνι οἱ (ει μὲ ἐπο 

Ψψεῖ, 1,21. εχ Μ5. Οοῦ. δογματισάτω ἀπολέσαι αὐτὲς} δοϑειτω 
[491 τὸ ἔϑνος εἰς ἀπωλειαν 10, Ὁ3.8. αἰξίμγ μεϊλὶ βέπη: ὅος ἐπ ρεγδἰίοιεπε 

νεῖ. [,ἴ. εχ Μ5. (ὐοτῦ. 

κχᾶι 19, 93.8Ἢ'Ἡ κᾷγὼω διαγράψω) Ἕ αὐτὰ τοϑ.Δ. καἰ γὼ δια- 
γράψω δες. δὰ βη. σοπ).} κρῴγω μυρια ταλαϑΐα ἀργνριου ππαραςησω 
ἐπὶ χειρας τῶν τσοιιντῶν τὰ ἐργᾶ εἰσαγαγεῖν εἰς τὸ γαξοφυλακιον τοῦ 

βασιλεως, οὐπὶ ἐπὶ Χεῖρ. τ. ὕσοιδντ. τ᾿ ἐργ. εἰσαγ. ἴῃὉ Ἀ«, 93. Ὁ. εἶ 
«ἰρίετίδανι ἰη. γακορλκίσείο ἱπὸ ἰαίεμία ἀέεενε πμἰα. Ν ει, 1Δι. εχ Μ8. 
Οοτθ. τὸ γαφοφυλάκιον] το γαζοφυλακειον 7γ4,) 242. τῇ βασι- 
λέως] α 19, 93... Ὁ 

Χ, Καὶ περιελόμενος ὅτε. δὰ ἔῃ. ὀοπι.} ροηΐξ ροίξ σοπι. ἴδ. 19, 
93.8. Εἰ ἀειταδενι αππεΐωσι ἀκα ἐπ σιαπμ Ἄππιαπ Κ΄ ει. 1,Αἵ. εχ Μ5. 
Οοτῦ. πιριελόμενος)] τεριηλᾶτο 93.8. τεριείλετο το8. Ὁ, τὸν 
δακτύλιον) το ϑακτυλίον απὸ τῆς χρῖρος αὐῇα 93. ἃ. τὸ δακτυλιον 
93,. 243. ΑἸ4. -Ἐ αὐτὰ ΑἸεχ. ἔδωκεν εἰς χεῖρας τῷ ̓ Αμὰν] και ἐδω- 
χε τὼ Αμᾶν λεγὼν 93.8. ὀ εἰς χεῖρας] εἰς χείρα 11, γ1, γ4, γό, τοῦ. 
τῷ ̓Αμᾶν) α τῳ 93. Ὁ. διδεῖ τῷ ἴῃ οἰιασαές. υὐΐποσε ΑἸεχ. σφρα- 

γίσαι ἄς. δὰ βη. οοπι. γρᾶφε εἰς πασας τας τολεις καὶ χωρας, και 
σφραγιζου τῶ ϑαχτυλιω τε βασιλέως" οὐ γαρ εἐςὶν ος ἀπορρεψει τὴν 
σφραγιδα 93.8ἃ. ἄς, ἤπε τολεις καὶ, το8. Ὁ. σφραγίσαι κα]ὰ τῶν 

γεγραμμίνων} του σφραγισαι τα ΐα τὰ γεγρᾶμμενα 44) 719 74) 76, 
ιού, τι2ο,236.-ὉἩ κατῶ τῶν γίγραμ. .] καὶ τῶν γεγραμ.. 93. Ὁ. καἱὰ 
τὰ γεγραμμίνα Οοτιρὶ. κατὰ τὸ γεγραμμένον ΑΙά, κατὰ τῶν 
ἸΙχϑαίων] καὶ τῶν Ἰπϑαίων 240. 

ΧΙ. Καὶ εἶπεν---᾿Αμὰν] ἀϊεεκε Νεῖ. 1,2ι. εχ Μ5. Οοτῦ. ὃὁ βα- 

σιλεὺς τῷ ̓ Αμᾶν] αὐτω ὁ. βασιλεὺς 19, 93.848. τῷ δὲ ἔθνει} ρορεῖν 
αυίεν! γεῖ. 1.δῖ. εχ Μ5. σοι. ὡς βέλει] ὡσαν σοι ἀρερον ἐξ! 19. 
ὡς ϑέελοῖς 64, 343, 248. Οοπιρί. ΑΙά. ὡς ἂν σοι ἀρεςὸν ἦ 93.8. 

ΧΙΙ. Καὶ ἰκλήϑησαν---βασιλείαν ἴῃ ὁπ. [ε4.] α οὐπι ἱπιοσιμοί, 
93.4.. Καὶ ἐκλήϑησαν--ὐτάρχονα αὐτῶν ἴῃ οοτη. ἴεᾳ. 7 α οὕπὶ ἰῃ- 
ἱατηεὰ. 9. τὰ βασιλέως] τῳ βασιλεῖ 93.. μηνὶ πρώτῳ] μην! 
τῶ τρώτω αὐἷος ὁ μην Νίισαν, εὐπιὶ αὐτὸς ὅζο. ΔΙΌ ---,)93.Ὁ. τῇ 
τρισκαιδεκάτῃ) -ἰ- του μπνος 445 71) 74» γ6, τού, :2ο0,.436. - ημε- 
ρῷ: αὐῇε ἴὰὉ ἈΚ 93.Ὁ. καὶ ἔγραψαν] και ἐγραφησαν 1Π|. -- καῖα 
σαντα Ὁ κα 93... “ μτγίρία μπὲ Ν᾿ εἴ. 1Δϊ. εχ Μ8. σοῦ. ὡς 
ἐπέταξεν--ςρατηγοῖς} φκα ῥγαείρενα! “ἴνιαπ {τί δὶς εἰ ἀμεῖδας γερὶς 
νεῖ. 1,31. εχ Μϑ8. Οοεῦ. κ τοῖς σρατηγοῖς}) - του βασιλεως [Ὁ ᾿ξ 

93.Ὁ.- κατὰ πᾶσαν χωῤαν)] καὶ τασαν χωραν 7γ4ᾳ.. ἀπὸ Ἰνδι- 
ἀπὸ ἸΙνδικῆς--- 

χώραις} μαδεῖ τι -ἐ- 93. Ὁ. -ἕως τῆς Αἰϑιοπίας} ργαειγϊί. καὶ 249. 

ταῖς ἑκατὸν] μαρεῖ ταῖς ἰπ οπλτδᾶ!. πηΐπογε ΑἸοχ, ταῖς ἑκατὸν εἰκο- 
σιεπ]} ἐκώτον οικοσι καὶ επῖα. 93.Ὁ. εἰκοσιεπῆα} εἴκοσι καὶ ἑπὰὼ 
ΑΙεχ. 15 Οοάϊοεβ δεγρῖ. τοῖς τε ἄρχεσι) α τε ΑΙά, τοῖς τε ὧρ- 
χεσι--λέξιν] κπίεμ χες ἰοοὶ ργσροβεὶς ξεμείνσι, (εοωπάμνε ἑμέογργεία- 
ἐΐομοπι φογμσι Ν εῖ. 1.2ῖ. εχ Μ5. Οοἵῦ. κατὰ τὴν αὐτῶν λέξιν] κατα 

τὴν αὐΐην λεξιν ΧΙ, 44) 71, 74, 76, τού, τ2ο. καΐα τὴν ἑαυτων λεξιν 
93. Ὁ. διὰ ᾿Αρταξίρξου] δι’ Αρταξερξου 1], ςς; τού, τοβϑ. δι 
Αἴεχ. δι᾿ Αταρξεζον 11, διὰ ᾿Αρταξέρξου τοῦ βασιλίως) δια 
του βασιλεὼς Αρταξζερξου καὶ εγραφη, καὶ ἐσφραγισϑὴ ἐν τὼ δακτυ- 
λιω τοῦ βασιλέως, οὐπὶ καὶ ἐγράφη ὅζο. (Ὁ δέ, 93. Ὁ. 2ὲγ “ὅταν- 
ἐγχόμ Σ εἰ (εγίριεα ὁ, εἰ βρπαίμνι οἱ ἀππνὶο τρὶς ΜΝ εῖ. 1.Δϊ. εχ ΜΆ. 
Οοτϑ. ' 

Χ 

[Καὶ ἐποίησε Ψή-. 

οἰπολέσαι αὐτὰς] ἀπολεσϑαι 11]. κργὼ] 
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ῈΕῈ Σ Θ Η . 
ΚΕΦ. ΠΙ. 

λέως. Καὶ ἀπεςάλη. διὰ βιδλιαφόρων εἰς τὴν Αρταξέρξον βασιλείαν, ἀφανίσαι τὸ γένος. ΤΩΥ 13. 

Ιουδαίων ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ μηνὸς δωδεχάτου, ὅς ἐςτν ᾿Αδὰρ, χαὶ διαρπάσαι τὰ ὑπάρχοντα αὐτῶν. 
«ς Τὴς δὲ ἐπκιςολῆς ἐς τὸ ἀντίγραφον τῦδε. Βασιλεὺς μέγας ᾿Αρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς Ιγδιχῆς 

ςς ἕως τῆς Αἰϑιοπίας ἑκατὸν εἰχοσιεχ]α χωρὼν ἄρχουσι χαὶ τοπάρχαις ὑποτεταγμένοις τάδε γρά- 

«ς φ8ι. Πολλὼν ἐπάρξας ἐϑνὼν, χαὶ πάσης ἐπιχρατήσας οἰχουμένης, ἐξουλήϑην μὴ τῷ υσρά-- 

᾿ς σει τῆς ἐξεσίας ἐπαιρόμϑνορ, ἐξιειχέξερον δὲ χαὶ μετὰ ἡπιότητος ἀεὶ διεξάγων τοὺς τῶν ὑπο- 

ςς τεταγμένων ἀχυμάντους διαπαντὸς χαταςῆσαι βίους, τήν τε βασιλείαν ἥμερον χαὶ ππορευτὴν 
« μέχρι “περάτων πταρεξόμενος, ἀνανεώσασϑαί τε τὴν σοϑεμένην τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις εἰρήνην. 
“ς Πυϑομένου δέ μου τῶν συμδόλων, “πτῶς ἂν ἀχϑείη τᾶτο ἐπὶ πέρας, ὁ σωφροσύνῃ πσαρ᾽ ἡμῖν 

ἐς διενέψχας, χαὶ ἐν τῇ εὐνοίᾳ ἀπαραλλάχτως καὶ βεξαίᾳ σΐςει ἀποδεδειγμένος, χαὶ δεύτερον τῶν 
«ς βασιλειῶν γέρας ἀπενηνεγμένος ᾿Αμᾶν, ἐπέδειξεν ἡμῖν ἐν πάσαις ταῖς χατὰ τὴν οἰκεμένην φυ- 
«ς λαῖς ἀναμεμίχϑαι δυσμενῆ λαόν τινα, τοῖς νόμοις ἀντίϑετον πρὸς τᾶν ἔϑγας, τά τε τῶν βα-- 
«ς σιλέων πταραπέμποντας διηνεχῶς διατάγματα, πρὸς τὸ μὴ χατατίϑεσσναι τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν χατευ- 
«ς ϑυνομένην ἀμέμπ]ως συναρχίαν. Διειληφότες οὖν τόδε τὸ ἔσνος μονώτατον ἐν ἀντιπαραγωγῆ 
«ς «παντὶ διαπαντὸς ἀνθρώπῳ χείμενον, διαγωγὴν νόμων ξενίζουσαν πιαραλλάσσον, καὶ δυσνοῦν ὁ. 

᾿ γραφον] τὸ αὔυγραφον της ἐπιρολης τοῦ. 

ΧΙΠ. Καὶ ἀπιγάλη] καὶ ἀνεςαλη 93. Ὁ. εἰ αἰϊνεῤβα (μπὲ ἰδρίοτα 

ει. [μ1. εχ Μδ. (ον. διὰ βιδλιαφόρων) διω βιδλιογραφων 
4243») 248. (οπρὶ. ΑἸά. “εν ᾿ἰδτατέοε ψεῖ. 1,21. εχ Μ5. οσῦ. 24ἐν 
ἐπνεβτε: τερὶς δ υς. εἰς τὴν ᾿Αρταξέρξον βασιλ.} λα 44, τοό. ,“25- 
ἑαχεγχὶν τέρπο ει. 1,4ϊ. εκ Μ5. Οουῦ. ᾿Αρταξέρξε] Αρταρξερξα 
ἢ]. ἀφανίσαι] -Ἐ καὶ φονευσαι και ἀπολέσαι ΤΩ ᾿ξ 93. Ὁ. ρεγίγέ 
Ψψεῖ. 1[λἱ, ἐσ Ν,Ι8. (οιῦ. ἀφανισαι---ὐπάρχονα αὐτῶν} φονεύειν 
παϑϊας τας Ἰπδαιες, απὸ ἀρσενέκου ἑως ϑηλυχξ, καὶ διαρπαζειν τα νη- 
πια" χαὶ ἐσπεῦσε καὶ ἐδωχεν εἰς χεῖρας τρεχοντων ἱππέων 93.8. ἔς, 
ηἰῆ ἵππων, τοϑ. Ὁ. τὸ γένος) τὸ εϑνος το8.8Δ8., τὸ ψένος τῶν. Ἰου- 
δαίων]) -ἴ- απο νεανίσκου ναι ἕως ωρέσϑυτα, γηπια καὶ γυναίκας (δ κέ 
93.Ὁ. ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ} κα ἕν 74. μηνὸς δωδεκάτου) ρταντιῖιῖ. τὴ 
τρισκαιδεκατῇ (δ κὰξ 93. Ὁ. ἃ ΧΕ νει. [αῖ. εχ Μ5. Οουῦ. ὅς 
ἐρι»] -Ἔ ὁ μὴν τ χξ 93.Ὁ. καὶ διαρπ. τὰ ὑπάρχ. αὐτῶν] καὶ τα 
υπαρχι. αὐΐων διαρπ. 93. Ὁ. εἰ ἐγίβεγα ξογέσε (μόβαπεῖίσπε. Ν εἰ. 1.Δῖ. εχ 
Μ5. Οοἵῦ. τῶ ὑπαρχοιΐα αὐτῶν] ργαπετι. τσαῦα 4.4) 715 74, γ6, 
106, 236. τα νκαρχοντα αὐτοῖς 248. Τῆς δὲ ἐπιςολης---διὰ 

τέλους τὰ πραγμαῖα] μαδεῖ Ὁ -:- 93.Ὁ. Τῆς δὲ ἐπις. ἐρι--- τόδε] 
και ὑπέγραψαι (βο) την υποτεταγμένην φολὴν 19. καὶ τὸ ἀντιγρα.- 
φφι τῆς ἐπιρολὴς τοδὲ44. ἢ ἐπιζολὴ αὕτη 71. καὶ ὑπορρεψαι τὴν 
νποτεταγμενὴν ἐπιρολὴν 93.8. καὶ ὑπέγραψε τὴν ὑποτεταγμέενην επι- 
ξολὴν :οϑ. Ὁ. Εφύγοία σαμεν (γίρία οβὶ ἐμοάεείπια βοε απο, ἀυκὰ 6 

ἐχερερίκν ἦος. Νεῖ. 1,.1ῖ. εχ Μ5. (οτὉ. Τῆς δὲ ἐπιρολῆς ἐ ἐρι τὸ ἀντί- 

ἐξι τὸ ἀντίγραφον τόδι] 
το ἀντνγραφον ἐξ! τοῦὃΣ 240. τοῖς ἀπὸ] τῆς πὸ ΑΙά. απὸ τῆς 
Ἶνδ.} ὑπὸ τῆς ἱνδι 19, τοβ. Ὁ. ἐπ ἡνἀΐα Ψεῖ. 1.Δῖ. εχ Μ5. Οοσῦ. ἕως 

τῆς Αἰϑιοπνίας} μέχρι τῆς Αἰϑιοπίοις 44) 71) 747 76, τού, 120, 436. 
ἑκατὸν εἰκοσιφπϊα} ἑκατὸν και εἰκοσιεπΐα 93. ἃ. ἕκατον εἰκόσι καὶ επ]α 
93.Ὁ. ΑΙκχ. χωρῶν ὥρχεσι] χωρὼν ἀρχϑσων 108. Ὁ. γερίοπέδες, 
2τἰκοὶρίδες Υὶ οἷ. Ἰμλῖ, εχ Μϑ8. Οοἵῦ. καὶ τοπάρχαις} καὶ τοπαροις 

44- λκαὶ ζ2. καὶ τοπάρχαις ὑποτεταγμένοις] καὶ σατραπαις 
τ0γ 93» ἃ. 108.0. “ἰ (αἰγαρίε, (μδάϊείε ἀὰ Ν εῖ, 1,Δῖ. εχ Μ58. Οοιδ. 

τάδε γράφει] ταῦε γράφω 93. φαὶ ὑετόν φυιὲ ῥγορτίο (ππείππι φιαῦ ἧπ τοι, 
μομενι. Υ εἰ. 1.Δϊ. εχ Μ5. Οοὐῦ. ἰϑνὼν--ἐπαιρόμενος) α οὐπὶ ἰη- 

ἰετηεὰ. 93... καὶ τόσης ἐπικρατ. οἰκεμ..} εἰ ογιπὶς (αίγαρας ον δὲς 
ἡεγατνα Ν εῖ, 1λῖ. εχ Μ8. Οοσῦ. οἰκεμένης] ργεπεῖτι. τῆς 1οϑ8. Ὁ. 
ΑΙεχ. ἐδελήϑην] ἐδελευϑὴν 93.Ὁ: ἐδελήϑην --εἰρήνην] (γίδο ἐρὶ- 
“π νοα νά σεία ροίοβαϊἐς τεν:, (4 εἰενιεηέδης δὲ οποίος ἀρέπε, φιὶ 

,“μόμδὲε μιπὶ ἐχειγαδιδὶς ρὲν οὐσις βγαΐεπι οἷα; ά εἰ τερπηπε πογμη 

ρεγείμονς πίνε 46] ἐχίγερεμνε ἰεγγα᾽, ῥγαβαπι τοπουῶγό φεα ἀοσδεν πίων 

“αὐ ονναὶ. εῖ. 1.21. εχ Μ8. ΟοἵῬ. μὴ τῷ ϑράσει) α μὴ 93» Ὁ. τού. 
ὑπκαιρόμενος) ἐπαρμένος τιο8.Δ. ἐπαιρόμενος, ἐπιεικέξερον δὲ} ἐπιει- 
πεέγερον ἐπαιρόμενος 11... ἠπιότητος]} σίοτητος 111, 91. Ὁ, ἱπιότη- 
τὸς τοῦ. οἱεὶ διεξάγων] αει διεξαγειν 93. 8. αει διεξαγονγων 93. Ὁ. 
α ὅδι 249. τὰς τῶν ὑποτεταγμένων] τους ὑποτεταγμένους 71, 76. 
των 74. ἀκυμάντας.) αχυματας 111, ΧΙ, 93-Ὁ. αταραχς 10. 
93.8.-. βίους] βιου γι, γό, 443. Οοπιρὶ. τῆν τε βασιλείαν) την 
δείβασιλειαν τοβϑ.ιΔ. τήν τε βασιλείαν---αἰράτ. παρεξόμενος] τὴν 
βασιλείαν καϊαςήσας (ουμβίμιο) εἰ εἰρήνῃ ἕως ἄκρων τὴς γῆς 7 Οὐαΐοε8 
δε ἢ. ἡμῖν ἔχειν τὴν βασιλείαν εἰρήνη ἣ ἐ ἐρηρισμένη ἐριν (φμα εὐηῇν- 
“παΐα ς() ἵως ἄκρων γῆς (οάοχ υπι5 δετγρὶϊ. ἥμερον] ἡρέμον ΧΙ, 

53) 84, 64. 71» 7457 76, τού, 140, 243) 248, 2409. Οομῃρ!. ΑἸά. Αἰεχ. 
μέχρι πιράώτων}] μέχρι των πτρωτῶν 44» 71) 745 76, τού, 120, 4236. 
αχρι τιραΐων 93. Ὁ. Αἰεχ. μέχρι τεράτων παρεζόμενος] αχρι ποι- 
ράτων σαρεχομενος 10, 1το8. Ὁ. Ες, πἰᾶ αχρει, 93. 8. ῳαρεξόμενος} 

παρεέξομενον 445 τού, 140, 5336. παρεξομενων ςς. ἀνανεώσ. τε} 
ατε93.8. τὴν τροϑυμένην---ανθρώποις} τὴν πασιν ανϑρωποις -σο- 
ϑεμενην 10, 93. ἃ. ποϑεμένν] πορϑαμενην 44. τοῖς πᾶσ. αἷν- 
ϑρώπ.} α τοῖς 93. Ὁ. παρὼ πᾶσ. ὠνϑρώπ. ΑἸεχ. Πυϑομένου--- 

συμξάλων] 7ηφείνεκ!ο αείδν τὴς ἐπε ον]  αγὶς Ν' εἰ. 1,2ῖ. εχ Μ58. Οοτὸ. 
Ἡυϑομένου δέ μου] τουνϑανωμένων δὲ μου το. τουνϑομενε δὲ μα΄ 71. 
τουνϑανομένων δὲ μοὺ 93. ἃ. τυνϑανομεένου δὲ μον 93. Ὁ. ΑΙκχ. αυ- 
ϑομένὼν δὲ μου τοϑ. 8. βοϑεμέου δέμου ΑΙὰ, στῶτο ἐπὶ τέρας, ὃ 
σωφροσύνη] τῶτο. ἐπὶ ττέρας σωφροσύνη (ῆε)} τοό. ὃ σωφροσύνῃ] α ὁ 
Ι, 44, γ4, 180, 416. σωφροσυνῆς ὁ ΠῚ. σωφροσυνὴν ΧΙ. σωφρονὴν 

(Ώς) ςς. ὁ σῳφροσύνη--εὐνοίᾳ σωφροσυνης πάρειμι (ς) δια- 
τρεψοῦας, καὶ ἔν Τῇ ἔννοιᾷ Ζ4ης. ὁ σωφροσύνη -ἀμέμπἼως συναρ- 
χίων} φωρά ργκαενϊά ρέπδν πος αρεγεῖϑ, δ (ρα βπε «ηεμἰαείοπε, οἱ βγσια 
“ἔς δε, ε, (έφνσπίς βφπονωρ σα ἥπενι, αδηρρῆ ἄἕἔσιαπ : οδεκαϊε πέσης 

ποδὲς ἐπ οναπε δε.) φμαομησηο ἐπ ον δέν ἐεγγανμοε ἐεἸόπα, ἐεε θεν 672 οὐ᾽ο- 

“με φεΐάενε ἱερόν: πον: πον ανεδαίσπίσι, αἰδαε ανέοηε ἰερες λαδεπέες, τε- 

ξσπε σείονι Ῥγ ΕΓ σε ομῖσ ερεγυάςιε αὐ γεξ : παρε μές ῥγοβέεν φιοαῖ ποι 
ΚΟΡΕ ΦΗΘΓΦΗΣ, φμοῦ ἃ ποδὲ! ΓΝ βηε φμεγεία Ν εἰ. 1.21. εχ Μ5. (οιδ. 

τσαρ μιν) ταρ ὑμῖν 93.Ὁ.  διενόγκας] διενηνοχὼως το, 93.8ἃ. ϑια- 
πρέψας ς5, ς ς. 64,343, 248. Οοπιρί. διατρέψας ΑΙ4ά. καὶ ἐν τῇ 
εὐνοίᾳ] εὐνοια 190, 93:81. ὥπαραλλάκτως) παραλλάχτω το. αἴα- 
βαλλαάκτω τοϑ. ΟοπηρΙ. πίςε!} τιςις 93.8. ὠποδεδοιγμένος 
α 19, 93.81. καὶ δεύτερον] τὸ δευτερον το, το. Ὁ. καὶ δευτερος 
44, 71) 74, )6, τοό, 120. τὸ δὲ δευτερον 94.848. τῶν βασιλειῶν] 
τὸ βασιλειον γ1, γ6. τῶν βασιλέων ΑἸεχ. γέρας) γηρᾶς 10, 
1ο8. Ὁ. τέρας 93.Δ4. ἀπενηνεγμένος) ἀπενεγκάμενος το, 93, 1τοϑ. Ὁ. 
ΑΙεχ. ἀπηνεγχάμενος 44. ἐπεδείξεν] υπεδειξεν το, ο3, το. ὃ. 
Αἰεχ. ὠπέδειξεν Οορ. ἡμ|»] -“Ἑ παροικος 19, τοϑ. θ.  ταρ- 
οἰκον 93.8. ὑμῖν σαροικον 93.Ὁ. ἀναμεμίχϑαι) ἀναμέμιχας (Βς) 
19. ϑυσμενῆ λαόν] Γ-.44.- λαόν τινα) (ζ. τ0ν 94. τοῖς νόμιοις 
ἀννίϑετον] τοῖς μὲν νομοῖς αντιδικανῖα 19. ἔς, πἰῇ ἀντιδικουν, 93. ἃ. 
ἢς, πἰῆ αντιδικωνῖο, τιοϑ. Ὁ. ἀντίϑετον) ἀντίτυπον 11],92.Ὁ, τά 
τε τῶν--διατάγμαϊα] καὶ ὠπωϑόνται ἀφ᾽ ἑαντῶν ἐντολὰς (εἰ γερεϊϊωπι α 
Λ πιαπἄσια) ς Οοάΐοεβ ϑεγρίὶ. τώ τε τῶν βασιλέων] τὰ δὲ των βα- 
διλεων 93,8. τοϑ. ἢ. τα τε των βασιλείων 236. τυαραπέμπονας 
παραπέμποντα 93. 8. διατάγματα) τροσαγματα 931,8. 240. 
πρὸς τὸ μὴ ὅζο. δὰ ἢπ. σοι. ] τρος τω μηδέποτε τὴν βασιλειαν. ευςα- 
ϑειας τυγκάνειν το. ἢς, πἰᾷ προς τὸ μηδ. 93. ἃ. καϊατίϑεσϑαι] 
καϊατείνεσϑαι ΟοιρΙ. ὑφ᾽ ἡμῶν] ὑφ᾽ ὑμων 64. ἐφ᾽ ὑμῶν ΑΙά. 
ἀμέμπ]ως} αμεμπῖον ςα, ςς. αμυγως τοβΒ. ἃ. οἰπέμπίως ΑΙά. Δι- 
εἰληφότες---τυγχάνειν)} ἀῤῥαγίαπι ἄοε βέπω: βηαγπΐατε, οοπίτα δὸς οβοίον 
2 νορίεν φηοά γέραμηι ἤγπνε πον τομίίπρετς Νεῖ. 1,Δῖ, εχ Μ8. (οτρ. 
Διειληφ. ἄν τόδε] διειληφ. ἐν ὡς τοῦδε 248. τόδε τὸ] , τὰ ΑΙεχ. 
γόδε τὸ ἔϑνος μονώτατον] μονωτατον τὸ εὅνος 19, 93.8. μονώτατον) 
μονοταῖον «2. ἐν ἀντιπαραγωγη)} ἕν (ἢ) αντιπαραγ. ξ2. ἐνᾶντι 
ταραγωγῇ ό4, γι, 76, τοό. εναντιὰ σαραγωγὴ 93) 8. το, Ὀ. 249. 
ταντὶ---σαραλλάσσον] α οὐπὶ ἱπίετηεά. 93.8.. τφψαντὶ διαπαντὸς 



ΕΣ ΘῊΗ Ρ. 
ΚΕΦ. 1. 

«ς τοῖς ἡμετέροις πράγμασι τὰ χείριςα συντελᾶν χαχὰ, χαὶ πρὸς τὸ μὴ τὴν βασιλείαν εὐςα- 
. (ἐς ϑείας τυγχάνειν" προςετάχαμεν ὃν τοὺς σημαινομέγους ὑμῖν ἐν τοῖς γεγραμμένοις ὑπὸ ᾿Αμᾶν 
« τῇ τεταγμέγου ἐπὶ τῶν πσραγμάτων, καὶ δευτέρα “ψζατρὸς ἡμῶν, «σάντας σὺν γυναιξὶ καὶ τέκ- 
«ὁ γρις ἀπολέσαι ὁλοριζὶ, ταῖς τῶν ἐχϑρῶν μαχαίραις, ἄγευ “παντὸς οἴχτου καὶ φειδῶς, τῇ τεσ- 

« σαρεσχαιδεχάτη τὸ δωδεχάτον μηνὸς "Αδαρ, τῇ ἐνεςῶτος ἔτες, ὅπως οἱ πάλαι χαὶ γῦν δυσμε- 
-ς γεῖς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ βιαίως εἰς τὸν ἄδην κατελθόντες, εἰς τὸν μετέπειτα χρόνον εὐςαϑὴ χαὶ ἀτά- 

14. 

15 

ΚΕΦ. 
ΙΝ. 

ἴδ ᾿ς ΟομΡρὶ. Αἱά. 

᾿ δὶς γεγραμμένοις] Ἔ ὑμῖν 93... ἐν τοῖς γραμμασιν 240. 

βιαίως} δικαίως 240. 

«ς ραχᾷ “παρέχωσιν ἡμῖν διὰ τέλους τὰ πράγματα." τὰ δὲ ἀντίγραφα τῶν ἐπιςολῶν ἐξετί- 
θέτο χατὰ χώραν" χαὶ προσετάγη πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἑτοίμους εἶναι εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην. 
᾿Εσπεύδετο δὲ τὸ σρᾶγμα, καὶ εἰς Σδσαν' ὁ δὲ βασιλεὺς χαὶ ᾿Αμᾶν ἐκωϑωνίζοντο' ἐταράσσετο 
δὲ ἡ πόλις. 

Ο ΔΕ Μαρδοχαῖος ἐπιγνὰς τὸ συντελόμενον, διέῤῥηξε τὰ ἱμάτια ἑαυτδ, χαὶ ἐνεδύσατο σάχχον, 
χαὶ χατεπάσατο σποδόν" καὶ ἐχπηδήσας διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως, ἐδόα φωνῇ μεγάλῃ, Αἴρε- 

ἄν- 
διαγωγὴν νόμων] δια τὸν νομον 10. 

δια τῶν νομῶν τοϑ8. δ. γόμιων]} νομοον ς4. νόμω τι4οθ. ἔενίζεσαν] 
ξενιδασαις 93.Ὁ. παραλλάσσον] παραλλαξιν ΠῚ, 93.0. παρα- 
γωγὴν το, 108. 6. παραλλάσσων 44, τοό. καὶ δυσνοδν] και δυσ- 
νὴ ΠῚ. και ϑυσνοαῖϊος 44. το6. τοῖς ἡμετίροις} τοις ὑμετέροις 
93.8.Ἡ τὩράγμασι] προςαγμασι τῷ, 71, γό, 93,8. τοϑ. ἢ. τὰ 
χείριςα] τὰ αχειριζὰ 44) 71γ τού. ῥγρετηκί. αει 93. Ὁ. τὸ χεί- 
ριςα τε Οστηρ!. τὰ χείριςα συντελὲν καχὰ] αει τὰ χειριφα συ»- 
τελοιν κακὰ 19, 93.8. συντελξν) συγτελουας 71) 74) 76. καὶ 
πρὸς τὸ---τυγχάνειν} προς τὸ μηδέποτε καϊατιϑισϑαι τὴ νφ᾽ ἡμῶν 
κατευϑυνομένη μοναρχία 19. ἔς, πΙΗ τὴν ὑφ᾽ ημ. καευϑυνομεένην μο- 
ναρχιαν, 93.8. ἔς, ΠΠῚ κατευϑηνομενῃ, τοϑ, Ὁ. εὐςαϑείας τυγ- 
χάνειν] εὐξαϑειαν τυγχάνειαν α36.ΨἩ. Προρετάχαμεν ὅτε. δὰ ἤπ. 
ςοχη.] αὐάδίητ φαὶ βραϊβεαιὶ μπὲ ποδὶς αὖ “σιση, ργαροβίο ἐπ γεδμε, εἰ 
φμεπιε ρα!γε υοῇγο, ονιπέ: οεπε τπδἰίεγ δι εἰ ΜΠ ἰς ῥέΓίγο α γαδῖοε ἐπί πεὶ- 
εσγρ γί σά, φαεὶ ἰερίδμε πόα βατοηῖ, ποὸὴ πε εγοηίδι, πέφμθ βῥατγομίε, 
φαατία ἀεείστα ἀἶἷε, ἐἐκοαϊξείνιο πές Αδαν, ἱῆἔαπίε σππὸ: πὲ φεὶ σπίς 

εἰ ππῆς σάοεν ατὶΐ ἐπ ππα ἐἰϊε ζογ εν ἐπὶ πζξγτεσε ἱπιεγειπέει, ἐπ ροβέγανε 

ἐραρε: βαδίϊεε εἰ φείείας ῥγαδεαπὶ ποδὶ μίχωμε αἡ ἥκενε γεε. Οπὶ σμίενε 

εεἰαυετὶ! ρεπίεν γιάσοτγησι, ἱπλαδίίαδιὶϊὲνη πον (οἴμνι ἱπίεν ἠονεῖμες (αἴ πες 
ἐπί αυέ:; εἰ ἐρπὶ {απόῖο εονδεηγείατ, εἰ (μὀβαπίία ἐγ ἐπ τέρππωνα ἐοηζε- 

γείμν. Κζαίο. Ν εῖ. 141. εχ Μ5. οι. τρογςετάχ. οὖν] τροςετάχ. 
δν ὑμῖν 93.:8. τὰς σημαινομένους] τοις σημαίνομενοις 44. τας ση- 
μενιεμενους 93.8. σημαίνομενος 2445. ὕμ}} ἡμῖν ζΆ, 93. Ὁ. ! ᾿ 

ὑπ 
᾿Αμᾶν τῇ τεταγμένου} υπὸ τεταγμένων Αμᾶν 93.8Δ. τῇ τεταγμένου 
--ἡμῶν] αὶ οὐπιὶ ἱπιτειτηφά. 71. ἐπὶ τῶν πραγμάτων) νπο των πραγ- 
μαΐων ς2Φ.  ϑευτέρου πατρὸς] δευτέρου πρὸς Οοτηρί. πάντας σὺν 
γνναιξὶ---ὁλοριζὶ] ολοριζες ἀπολεσαι συν γυναιῖξι καὶ τέχνοις 10, 93.. 

ἀπολίσαι) ἀπολεσϑαι 44) 71») 74, 76, 93, Ὁ. τού, τοϑ, ἃ. 120, 236. 
ὁλοριζ!} ολορριζες 11. ολοριζει ΧΙ, 44, 645) 71) 93»Ὁ. 

τοό, 120, 216. ΑΙά. οδορριϑε ξξ. ολλοριξζι "5. ολορριξι 108, 8. 

249. ολορριζες 248. Οοπηρὶ. ταῖς τῶν ἐχϑρ. μαχαίρ.} τῶν ἐχϑ. 
ταις μαχᾶιρ. 448. Οοπιρ. τῶν ἐχϑρὼν μαχαίραις] των εϑνων 
μαχαις ΠΠ. ἄνευ τυαντὸς] α ταῦος 2490. οἴκτου] οἰκου 93. ἃ. 
τῇ τεσσαρεσκαιδ.---ἔτους} αὶ οὐπὶ ἑηϊετιποά. γ:. τῇ τεσσαρεσκαιδ. 
τῷ ϑωδεκάτσυ μηνὸς] ἐν τῷ μηνὶ δυοκαιδεκάτῳ ἐν τῇ τεσσαρεσμαιδεχάτη 
ἡμέρᾳ Οοὐεχ ὉΠ5 δεῦρ. τὸ δωδεκάτα μηνὸς} μηνος τε δωδέκατον 
19. τὰ μῆνος τῈῇὁ δωδεκατοῦυ 93,4. 216. "Αδαρ---ἴτους ἧτος ὃ μην 

Αϑαρος ἐξὶ δευτερος 19. ὅτος ὁ μην Αδαρ ὅ ἐς! Δυςρος ο3.8. ἔς, πῇ 
ὅς ἐξι, το. Ὁ. ἐνεςῶτος) ἀνεγῶτος ΑΙά. ὅπως---ἡμέρᾳ] φονενειν 
παΐας τες ἴπκδαιξς και ἀρπαζειν τὰ νηπια' ινα οἱ πάλαι δυσμενεῖς και 

νυν ἐν ἥμερα 19, 93.8. ἴυδαιες ἁρπάζει (ῃς) τὰ νηπια ὁπὼς οἱ πα- 
λαι καὶ νυν δυσμένεις ἐν ἡμέρᾳ 93. . μιᾷ βιαίως] μιάως (86) 93. δ. 

βιαίως---κατελϑόνες) συνελϑοῦϊες εἰς τον 
αδὴν το. 93.8. εἰς τὸν ἄϑην] τὸν αδει 93. δ. Βδρεῖ εἰς ἰῃ “μιλῶ, 
τηΐποτε Αἰεχ. εἰς τὸν μετέπειτα χρόνον] εἰς τα μετέπητα (β0) 10. 
εἰς τα μετεποῖα 93.Δ8  εὐγαϑὴ---αράγμαἾα} ευςαϑησωσιν, καὶ μὴ 
διατελους παρεχώσιν υμιν πραγμαῖα 19. ὅς, πἰῇ ευγαϑησεσιν, εἴ 
ἡμῖν ὥραγμ. 93.8ἃ. εὐφαϑὼς χαὶ ἀταραχα δια τέλους ταρεχωσιν 
ἡμῖν τα τραγμαῖα 449. ἀτάραχα ὅς. δὰ ἤη. σοη,.7 ψενηϑήτω 
ἡμίρα ((. ἥμερα) ἡμῖν ἐν τελέσαι (ἰπ αδίρ᾽νεκ) τρώγμαϊα ταῦτα 
) Οὐάΐςεε δεῦρ. παρέχωσιν] ταρεέχουσιν Η], 74. τῶ τράγ- 

ἀνθρώπῳ κείμενον] ταὐος κειμένον των ανϑρωπὼν 19, τοϑ. Ὁ. 
ϑρώπῳ κείμ.} ἄνων κειμ. 93. Ὁ. 

μαῖα] τα τροςαγμαῖα 111. 
ΧΙΝ. εεῖ ἰοζυπὶ οοπηπιᾶ 19, )γ1:. Τα δὲ ἀντίγραφα] τα δὲ 

ἀντιογραφα ((εἀ ο εχ φοττ. ἔιρτὰ [η.} 74. Τὰ δὲ ἀντίγραφα δα. 
δὰ ἔῃ. ςοπι.} Ε) μεπαυὶ! τοχ ἀππαίο ῥιο γε αἱὶ, εἰ ἐἰε 6} ἐσινἑείδις φείο- 
εἰψενεῖς, εἰ μδίοεπηφηε ῥγοροπεδα!μῦ ἐχεηρίμπι ἐρ βοΐ, ἐπτδα!ο ἐπροπι εν αὐ 

247 τεσίοποπ. Εἰ ἱπιβεταίμσε οΠδ ονππίδι ῥγρατγαίο: {72 ἐπ ἀΐενε βαλκέεσε 

Ψψεῖ. 1.41. εχ Μ8. Οοσῦ. ἐξετίϑετο] “ δογμα [Ὁ κζξ ο2.Ὁ. κα] 
χώραν] -᾿- καὶ χώραν (Ὡ Ἀξ 93.Ὁ. καὶ προσετάγη] καὶ προσετά- 
Χἧ ΑἸεχ. ππὸᾶσι τοῖς ἔθνεσι) α τοῖς εϑνεσι (2, 64, 243, 448. 
Οοιρῖ. ΑΙά. μιαῦδεῖ τοῖς εϑνεσι {Ὁ ᾿ς 93. Ὁ. τοῖς ἔϑνεσι πᾶσιν ΑἸοχ. 
ἑτοίμους εἶναι] ἴτ. 1. Ὁ. 

ΧΡ. ᾿Ἐσπεύδετο) ρτεαιηπε, οἱ τρεχοῦϊες ἐξηλϑον (Ὁ0 »ς “3. Ὁ. 
᾿Εσπεύϑετο--- ΣΕσαν] καὶ ἐν Σεσοις ἐξιτεϑὴ τὸ προςαγμᾶ τατο τ. 
ἔς, οὔπὶ σραγμα ρῖῸ τροσάγμα, 93.8. φιοπίαπι ζβίμα!ο τὲς αρεδα- 

ἐπγ. ΕἸ ἴα δωδι ργαροβίμνε ἐγαὶ ἐχοαρίμνι Μεῖ. 1,ῖ. εχ Μ8. (οσῦ. τὸ 
πρᾶγμα] τὸ γραμμα ς5, 64. -Ἐ τὰ βασιλεως, καὶ τὸ δογμαὰ ἐξετεϑη 
δ κξ 93.Ὁ. εἰς ΣΒσαν} εἰς Σεσα γ1,) 6. -᾿- τὴν βαριν Δ κς 
93. Ὁ. ἐν Σώσοις ΑΙεχ. ὁ δὲ βασιλεὺς ὅτο. δὰ ἔπ. οοπ).] α εὔπι 
ἱηϊεστποί. 93. 4, (ΟἿ, ἱπῖῖ, οδρ. ἱν.) εἰ οομυΐνίανι “εκ ον; ρὲπ- 
εξ; “παν σωίεηε σὐπε ἐμιτο 72] τερίαρε, ἐπῆε ἀρεῖ; ἰαχοτίαδαίνγ. ζ7ὶ- 

ἔπηφμε ἐφ ίπν ῥγοροαεδα!νγ ἐχερηρίμσι σρύθοδα,, ρίογαίῖο εἰ ᾿ἰμέξες ἰασέκ: 36- 

σέ σρκα οσιπε: δάσο; Νεῖ. 1,2ῖ. εχ Μ8. Γοτ. ὁ δὲ βασιλ. καὶ 
᾿Αμὰν ἐκωθωνίζ.} ὁ δὲ Μαρδοχαιος ἐπέγνω τοαῦα τὰ γεγονοτα το. 
ἐκωθωνίζοντο!] -ἰ- πιεῖν [Ὁ χξ 93.Ὁ. ἐταράσσετο δὲ] και ἐταρασ- 
σετο 71. ετάρασετο δὲ τοό. ἐταράσσετο δὲ ἡ πόλις] καὶ ἡ πολις 
Σασα ἐταράσσετο τοις γεγενημένοις καὶ τασι τοῖς Ιβδαιοις ἣν τεενϑος 
βέγα καὶ πικρὸν ἐν πασὴ πόλει 10. ἢ δὲ πολις Συασα ἐταρασσετο» 

οὐπὶ Σεσα Ὁ κ,ς) 93. Ὁ. 

Ι. Ὁ δὲ Μαρϑδοχ.] και ὁ Μαρδοχ. 93.Ὁ. Ὁ δὲ Μαρϑοχ.--- 
ἱμάτια ἑαυτῇ Εἰ Δὶς ακόδίοϊε βτίρια μα ἐγσαι ἱπ ὀρί βοῖα, εἰ (εἰ δὲ 
υοβὶπσπία (μα ΜΝ εῖ. 1.31. εχ Μ5. σοῦ. Ὁ δὲ Μαρδοχ.---σἄκκον] 

ὃ δὲ Μαρδοχ. ἐπέγνω τοαύΐα τὰ γεγονοτα, καὶ ἡ πολις Σεσα ἑταρασ- 
σετο ἐπι τοις γεγενημενοις. καὶ πασι τοις ἴδδαιοις ἦν τενϑος μεγα και 
πιχρον ἐν πᾶσι (Πς) πολει" ὁ δὲ Μαρδοχ. εἰσελϑὼν εἰς τὸν οικον αὐτου 

περιείλατο τὰ ἐμαἾια αντε, καὶ τοεριέδαλετο σαχκχὸν 93.8. [Ὁ συηὶ 
εἐλϑὼν ρῖὸ εἰσελϑων, οἵ τεριειλετὸ ὑγὸ Φεριειλᾶτο, το. Ὁ. ὉὈ δὲ 
Μαρϑδοχ. ἐπιγνὰς) ἐπιγνους τοινυν ὁ Μαρδοχ. τοό. ἐπιγνὲς---ἰμά- 

τιῶ ἕαντΒ} ελϑὼν εἰς τὸν οἰκὸν αὐτὰ περιθίλετο τὰ ἱμαἦια αὐτα το. 

τὸ σοντελέμενον} ργαενηϊτς. παν Ὁ »(ς, 93.Ὁ ἱμάτια ἑαυτῇ} ἱμαῆια 
αὐτὰ 44, 64, 74)93» Ὁ. 1οό, «36, 248, 249. Οοπηρῖ. ΑἸά, ΑΙεχ. καὶ 
ἐνεδύσατο---σποδόν] εἰ εἰπερεπι (υρεγ ἐαρμ βμμ μα, εἰ (πεοισε ὑοι. 

“πῃ ἢ: Νεῖ. 1,21. εχ Μ5. Οοιῦ.  ἑξνεϑύσατο σάκκον] τεριεδαλετο 
σαχκὸν 19. σάκκον) τὸ σᾶχκον 9,.Ὁἢ: καὶ καϊεπάσατο ὅτε. πὰ 
ἤπ. οοπ;.} καὶ σποδωϑεις ἐξηλϑὲν ὡς ἐπὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἐξω το, 108. Ὁ. 
ῆς, ἄπο Αἰΐοτο τὴν, 93. 8. 

κατεπασατο (Ὁ --- ο3.Ὁ. καὶ ἐχπηδήσας---“φωνῇ μεγάλῃ] εἰ: ἐδα! 
εἰαπιαη: εἰ υοοίζεναν: βῈΓ ἰοίαπι ρἰσίεανι, αὖ σπΐα οἰσιϊὲ γε ααἱ βογίαπε 

»εἰεότονι, εἰσσιαπ: ς Ν εῖ. 1,Δἴ, εχ Μ5. ( οτῦ. διὰ τῆς λατείας] 

ατῆς 9ο3.Ὁ. - αὐτὰ 24ς. ἐδόα] εδοησεν ςς. -Ἐ ἕν Σεσοις τὴ 

σσολει (Ὁ -:- 93. ὃ. φωνῇ μεγάλῃ) α 71. Αἴρεται ἄο. δὰ ἤη. 

οοπ.} -:- εϑνος μηδὲν ἡδικηκθς αἰρεται ᾿ς πικρως 93. Ὁ. γέ: βεγὶε πιδὴ] 
ναὶ βαείοκ:. ει. 1.11. εχ Μ5. Ο(οτῦ. 

. ’ 

καὶ κατεπάσατο σποδόν) Α γ1. διαδοί. 

, νι τ} 



ὥς 240. 

ἘΣ ΘῊΗ 5". 
ΚΕΦ. ΙΝ. 

τῶι ἔσγος μηδὲν. ἠδιχηχός. Καὶ ἦλϑεν ἕως τῆς σύλης τ βασιλέως, χαὶ ἔςη" ἃ γὰρ ἦν αὐτῷ ἐξὸν 2. 

εἰσελθεῖν εἰς τὴν αὐλὴν, σάχχον ἔχοντι χαὶ σποδόν. ᾿ Καὶ ἐν πιάσῃ χώρᾳ ὃ ἐξετίϑετο τὰ γράμ- 3 
᾿. νΝ ᾿ς ς ΄ ΄ Ὃ᾿ 3 4 ’ Ν ΝᾺ, 4 ε ρο 

μᾶτα, κραυγὴ χα! χοπετος χαὶ πένϑος μέγα τοῖς ᾿Ιδδχίοις, σάχχον καὶ σποδὸν ἐςρωσαν εαῦυτοις. 

Καὶ εἰσῆλθον αἱ ἄξραι χαὶ οἱ εὐνᾶχοι τῆς βασιλίσσης, καὶ ἀνήγίειλαν αὐτῆ" χαὶ ἐταράχϑη ἀχέ- 4. 
' Ν᾿ 7 ν., » 42 ΄, δ ». ν 2 ΄ »,.ν"» , εκ 
σασὰ τὸ γεγονος" χαὶ ἀπέςείλε ςολισᾷ! τὸν Μαρδοχαῖον, χαὶ ἀφελέσθαι αὐτὰ τὸν σάχχον" ὃ δὲ 
3 3 ’ 9 Ἡ δὲ Ἐ ϑη λό ἾἌὌἌ 9 ἴω δ 3 ν-6 32 “Ὁ [ φ 3 ν» 

ὃχ ἐπεισυη. ε Ἐσϑηρ προσεχάλεσατο Αχρανψαιίον τὸν εὐγᾶχον αὐτῆς, ὃς ''αρειςήχει ἀυτῆ, δ. 

χαὶ ἀπέςειλε μαϑεῖν αὕτη παρὰ τ Μαρδοχαίδ τὸ ἀχριξές. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ὑπέδειζεν αὐτῷ τὸ 

γεγονὸς, χαὶ τὴν ἐπαγ[ελίαν ἣν ἐπηγ[είλατο ᾿Αμᾶν τῷ βασιλεῖ εἰς τὴν γάξαν ταλάντων μυρίων, ἵνα 

ἀπολέσῃ τὸς Ἰεδαίες. Καὶ τὸ ἀντίγραφον τὸ ἐν Σόσοις ἐχτεϑὲνυ ὑπὲρ τῷ 5 ἀπολέσϑαι αὐτῆς, ἔδωχεν 8. 

αὐτῷ ΥΝ τῇ Ἔσϑήρ' χαὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐντείλασθαι αὐτῆ εἰσελϑ ὅσῃ παραιτήσασϑαι τὸν βασι-- 

λέα, χαὶ ΣΙ δαὶ αὐτὸν περὶ τὸ λαδ, μνησϑεῖσα ἡμερῶν ταπεινώσεώς σου, ὡς ἐτράφης ἐγ χειρί 

με, διότι ᾿Αμὰν ὁ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλάλησε χαϑ᾽ ἡμῶν εἰς ϑάνατον- ἐπιχάλεσαι τὸν Κύριον, 

καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ ἡμῶν, ῥύσαι ἡμᾶς ἐκ ϑανάτε. Εἰσελθὼν δὲ ὁ ̓ Αχραϑαῖος ἐλάλη- 9 
᾿ 9 "Ὁ ΄ Ν, 4 74 

σεν αὐτῇ πᾶντας τᾶς λογᾶς τᾶτδς. 

Π. Καὶ ἦλϑεν---τῷ βασιλέως] α οὐπὶ ἱπίογπιοά, 19, 93.41. Καὶ 

ἤλϑεν---ρη] Εἰ αἰ} ἐπ αἰγίο σμΐα πιρἰεὐτὶς : Νεῖ. 1,Δϊ. εχ Μ58. (οι. 

"ἕως τῆς πύλης τῷ βασιλέως) ἐως ἀπεναῦι της πολεως 91. Ὁ. πσύλης)} 
αὐλης 1. ἐἃ γαὰρ--εἰσελϑεῖν} ὁ γὰρ ἡνοίζεν αὐτὼ «δεις εἰσελϑειν 

ἐ γὰρ ἦν ὅς. δὰ ἤπ. οοπ).} ξ γα δυναῖον εἰσελϑειν εἰς τὰ 
εἰ βασιλεία ἐν φακκὼ 19, 93.8. 71. πον ἐπὶπι βοίεγ αὶ ἱπέγοίγε ἱπὶ αμΐαπι 

ἐνπι (αεοο. Νεῖ. 1,2ῖ. εχ Μ5. Οοσῦ. αὐτῷ ἐξὸν] (τ. 11, ΧΙ, 44) ςς, 
93»Ὁ. 1ο8,8. «16. ἐξ ὃν (Ως) αντω τοό. εἰς τὴν αὐλὴν] εἰς τὴν 
πυλὴν τῆς κολεως 93. Ὁ. σάκκον ἔχοντι] . 93. Ὁ. σάκκον ἔχονϊα 
ΑΙεχκ. καὶ σποδόν] μαθεῖ ἢ -:- 93. Ὁ. 
Ἢ]. Ὠεείξ τοῖυπι σοπητα 19, 1. ττᾶσῃ χώρᾳ] -- καὶ τοπω 
Ὁ 923.ὃ: τὰ γραμμαῖα] -- τε βασιλέως (Ὁ κε 93.0Ὁ καὶ 
χοπετὸς] - ἦν ΑΙεχ. ττόένϑος μέγα) -Ἐ ἐγένετο 44. -ἔ ἐγίνετο 74, 
"6, τού, 236. τοῖς Ἰυδαίοις} -- νηςείια καὶ κλαυϑμος καὶ κοπέος 
ΩΝ καὶ 9ο3:.0. σάκκον) καὶ σάκκον 44) 749 765) τοῦ, 120, 216. 
Οομρὶ. ΑΙεχ. ̓ σακκὸν τε 93. Ὁ. 

ΙΝ. Καὶ εἰσηλϑον---τὸ γεγονός} καὶ ἐκάλεσεν εὐνεῦχον ἕνα καὶ 
ἀπερειλε προς Εσϑηρ 19, 93.8. ΕἸ σμάϊοϊ! Ηρβεν τερίπα νοζένι Μαν- 
ἀοελαὶ “᾽αἰγὶς (μὶ Ηεόν ̓ αἰκά τοοε δαγωα : Νεῖ. Αἴ. εχ Μ5. Οοστῦ. αἱ 

ἅδραι-- βασιλίσσης] αἱ αξραι τῆς βασιλίσσης καὶ οἱ εὐνεχοι αὐτῆς 
.93.-Ὁ. καὶ ὠπέρειλε ὅς. δά ἔπ. οοπ).} χαι εἶπεν ἡ βασιλισσα περι- 
ἐλεσϑαι τὸν σαχχον καὶ εἰσαγαγετε αὐΊον' ὡς δὲ οὐκ ἡϑελεν το. ἔς, 
πίῃ εἰσαγαγεται αὐἶον" ὁ δὲ οὐχ, 93.8. ἔς, εἰῇ περιελέσϑω ΡΙῸ πεερι- 

ἐλεσϑαι, εἴ ὁ δὲ εκ ῥῖο ὡς δὲ εκ, τοβ. θ. καὶ ἀπέξειλε γολίσα!] και 

απεςεῖλεν ἐμμα]ια ςολησαιν» εὐ πὴ ιμαΐια (Ὁ κ, 93. ὃ. καὶ ἀπέρειλε 

ςολίσαι ὅς. δὰ ἔπ. σοι. (64.] εἰ »ιὐὲ (ῥαάοπονι, φεὶ ῥγαβο ἐγαν ἐπ σοπ- 

“βεῶκ ἔρβιωι, ἀΐεοπε; ζαάε, εκὶ οεἰογίμε δἶπε, εἰ ἀμξετες νοβίνισπία φιαῖ 

εΠῇ ἱπάδωέμε, εἰ ἱπάμε ἐδίμπι οοβίνιεπια αἰΐα, εἰ νεπὶ σα πε, μὲ (είανα φμὶά 
σεἶ! 7γα!δν τισι, φμοπίανι ὑοςόηι ζγαίγς νιοὶ αμαΐϊο, νιαρπαπι ϑοεόηι ἐγ  δμ- 

ἰαεϊοπὶς εἰ ρίαπδημν, εἰ ρίοναἰϊοπῖς, οἰ ἀησ βία, εἰ πεεεβηαις. ΕΣ εχ 

,9})α(ο, εἰ ἀϊχὶ εἰ, Εἰ ποἷμὶἐ Μαγάοοδκει: ἀεβοπετε (ασεμσι, εἰ ογιπέρη ἦμος 

»εἰδαιίοπονε μη: Νεῖ, 1[,Δῖ. εχ Μ5. Οοτϑ. 

τὸν ἴῃ οματαῖς. τηΐποσε ΑἸεχ. ἀφελ. αὖτ] αφελ. απ᾽ αὐς 44. ςς, 
71, 74, 76, τοό. αὐτῇ τὸν σάκκον] τον σακκον αὐΪξ απ᾽ αὐΐκ, οὐπὶ 
απ αυτα (Ὁ »Κὰ» 93.Ὁ. ὁ δὲ ἐκ) καὶ εκ 71» 1Ιο8.8Δ. ἐπείσθη) 
ετιϑὴ ΠΙ. απετιϑετο 93. Ὁ. 

Υ. Ἡ δὲ] ργαπιιι καὶ ΑἸά. 

οοπη. 8. α οὐπ) ἱπίεττηθά. 9. Ἡ δὲ ̓ Εσϑὴρ προσεκαλ.]} προσεκα- 
λεσαῖο δὲ Εσϑηρ 93.Ὁ0.- ᾿Αχραϑαῖον)] Εγχραδαιον 44. Αϑακ (ῆς 
ροῖϊε8) 93. Ὁ. Εγχραϑαιον ιοό. ᾿Αϑὸχ (ἔς ροίξεα) (οπηρί. “[έας 
γυϊς. ᾿Αχραν. τὸν εὐνῶχ.] τον Αχραν. εὐνε. 71. Ργαπε. τὸν 74, 
76. εὐνξχ.. αὐτῆς] λα ἄυτης 840. εὐνῶχ,. αὐτοῖς ΑἸά, ὃς παρει- 
εήχει αὐτῇ} α 71. χαὶ ὶ ἀπέςειλε] καὶ ἀπερείλεν αὐἦον 445. 93» Ὁ. τού. 
μαϑεῖν αὕτη] μαϑειν αὐτον ΧΙ. Αἰοχ. αὶ ΟΥΝ 44) τού. αὐῇον μαϑειν 

γ1, 74, )δ, τ2ο, 236, 220. μαϑεῖν αὕτη ὅτο. δὰ ἔπ. οοπ|.} τταρα 
τε Μαρϑοχαιου μαϑειν -:- αὐτὴ τὸ ακριες, Κα τι τατο, καὶ πέρι τινος 
τατο. 93. Ὁ. Μαρδοχαίου] Μαρϑοχαίου ΑΙά. τὸ ἀκριβές] α 71. 
μαδεῖ ἰῃ οβαγαᾶι. πχίπους, δά άϊτο ἐπὶ τὴν πλατείαν πρὸς τὰ βασιλέα 
(Άς) ἱπῖεγ ὕυποος, ΑἸοχ. 

ΜΠ. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος), Μαρδοχαιος 71. ῥγαταλῖ, ἐξηλϑὲ δὲ 
᾿ΠΑϑακ προςίτον Μαρδοχαιον εἰς τὴν πλατειᾶν τῆς πολεως {10 ἃς 93. Ὁ. 
Ὁ δὲ Μαρδοχ. ἄς. δὰ ἄπ. οοπ). {ε4.] ΕἸ ἀἰκὶι ἡφάοπῖ: Καάε, δὶς γερ- 

τὸν Μαρδοχ.} διδεῖ 

Ἡ δὲ ᾿Ἐσϑὴρ---τῇ ᾿Εσϑὴρ ἴη 

; 

 Βιαθεῖ {Ὁ -:- ο3. Ὁ. 

"Δ: ϑεγρέ, φκίά {τ6ἦ2: σὲ ἐαεο: ἢ φμονίαπι υεπμπάαία ἐπ) ἴῃ εἰ ἀονπς ἱπῶ 

δὲ ραίγὶς ἐπὶ) εἰ ρέμς οἰ ογημὶς βγορόπίει Σ μαγρόν ' βοϊεγίνης ῥγὸ ρεπίξ 

ποβγα ἰαδογαγε εἰ ρα!) μὲ εμ: ῥγορίἶμς βαί ρεπεὶ ποῆγσ. δέν ὅς 41ε- 

εἐπε γε δες ἑαἰεκίογμηα, φια ἀεα “ἔπαη ργείλμνι ρεγ ἰἰοπὶς δ μάξογεσε, 

εἰ ἐχειπρίωσι ἐρ βοία πεῖβὲ εοηξοβέσι. Ν εἰ. 1.1. εχ Μ58. (ουῦ. ὉὈ δὲ 

Μαρδοχ. ὑπέδειξεν αὐτῷ) υπεδειξε δὲ αντῳ ὁ ὁ Μαρδοχ. 93. Ὁ. τὸ γε- 
γονὸς} ρταεπιῖτῖ. συμπαν 93. Ὁ. 

(δ κα 93.Ὁ. ᾿Αμὰῶν] ργατηϊῖ, ὁ 93.Ὁ. τῷ βασιλεῖ εἰς τὴν γά- 
ζαν] τταραςηῆσαι εἰς τὴν γαζαν τῳ βασιλει, οὔπὶ παραρῆσαι (υὐ κ(, 

93. ὃ. εἰς τὴν γάξαν) α τὴν Αἰςοχ. ταλάντων μυρίων] τ. 1]. 
μδδοῖ (Ὁ -:- 93.Ὁ. ἵνα ἀπολέσῃ τὰς Ἰαδαίες] να τας Ιαδαιας απο- 

λεσῃ 93. Ὁ. 

ὙΠ. Καὶ τὸ ἀντίγραφον) Ἢ γραμμα τε δογμαῖος μιν ἃς 923. ὃ. 
Καὶ τὸ ἀντίγραφον-- Ἔσϑυρ] α οὐπὰ ἰηϊεσπιθά, 71. τὸ ἐν Σόσοις]} 

μαῦεῖ τὸ ἴῃ οἰαγαᾶ. τηΐϊποσο ΑἸοχ. τὸ ἐν Σέσοις ἐκτεϑὲν} τὸ ἐχτεϑὲν 

ἐν Σεσοις 93.Ὁ. ἐχτεϑὲν] α 44) 74) 76, τού, 436. ὑπὲρ τὸ ὧπο- 
λέσϑαι)}) εἰς τὸ ἀπολε σᾶι 249. δεῖξαι τῇ Ἐσϑήρ] δειξαι αντὴ 

Εσϑηρ 249. καὶ εἶπεν --παραιτήσασϑαι] καὶ εἰπὲν ἀπελθεῖν χαὶ 
αἰτήσασϑαι 71. καὶ εἶπεν αὐτῷ] καὶ εἰπὲν ὅτως 190. αλλ᾽ εἶπεν, 
ὅτως 93.8. ἐντείλασϑαι---τὸν βασιλέα] ἐρειτε ἀντη" μὴ αποςρεψης 

τῇ εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλεὰα 19. ἔς, πΙ ἀπορρεψεις, 93. ἃ. 
ελϑάσῃ] εἰσελϑξσαν ΑἸεχ. 
προς τὸν βασιλ. παραιτησ. 93.Ὁ. καὶ ὠξιῶσαι αὐτὸν] α 71. καὶ 
αἀξιωσαι αυτω το6. καὶ ἀξιῶσαι---λαξ]. καὶ κολακευσαι τὸ Ὡροσ- 
πον αὐΐκ υπὲρ ἐμαὶ καὶ τὰ λὰξ 19, 1οΒ. Ὁ. ἔς; πἰῆ ὑπὲρ τε ἐμιε, 93- ἃ. 
περὶ τὰ λαδ] “ἢ καὶ τῆς πατριδὸς 44) 715) 74, 76, τού, 120, 236, 249. 
Ἔ εδάεπι Ὁ “Ὁ Αἰεχ. υπὲρ τα λαξ καὶ τῆς τατριδος, οὐπὶ καὶ τῆς 

πατρ. (Ὁ κζ, 93. Ὁ. μνησϑεῖσα δίς. υἵσυς «δὰ ἐκ ϑανάτου ἰμοἰι.} 
ταπεινώσεώς σ.} αΑσπῖ!. ὡς ἐτράφης] εως 

ὃ ἐτραφης 1]. ὧν ἐτραφης 19, τοϑ. Ὁ. ὃν ἐτραφῆς 93.8ἃ. ἐτράφης] 

ἐξραφης ΠΙ|. εἐτραφη ςς. ἐν χειρί μου] ἐν τὴ χρρι μου τῷ, 93,8. 
08. Ὁ. διότι] δια τι 1Π1. οτι τ9. ετι 93.84.. τῷ βασιλεῖ ἐλά- 
λησε] ληλάληκε τω βασιλεῖ 19, 93. ἃ. ἐπικάλεσαι] ἐπικαλεσαι ἂν 
44, 236. ἐπικάλεσαι ὅζο. δὰ ἤη. οοπι.} α 71) 2490. ἐπικάλεσαι 
τὸν Κύριον] ἐπικαλεσαμένη ἕν τον Θεὸν 19, 93.8ἃ. επικάλεσαι ἐν Κυ- 
ριον 74, 76, τού, τ2ο. μαδεῖ τὸν ἱπ οΠᾶτ. πηῖπ. Αἰοχ. χαι λάλησον 
--ἡμῶν) λαλησον περι ἡμῶν τω βασιλεῖ 19, 93.4(. ῥύσαι ἡμᾶς] ρτα- 
τη. καὶ ΧΙ, 10, 44) ας), 64, γ4, 76, 93, τοό, τοϑ,8. 216, 243. (οιῃρὶ. 

ΑΙ. Αἰεχ. ἐκ ϑάνατε] ἐκ τεὸ᾿ οϑανατε 44) 74) 76. τού, 216. 
ΙΧ. Εἰσελθὼν δὲ] καὶ εἰσηλθὲν 44, 71) 74) 76, τοῦ, 536. Εἰσ- 

ελϑὼν δὲ διο. δὰ ἔπ. σοηι.} καὶ ἀπηγίειλεν αὐτὴ τὴν οϑυνὴν του Ἰσραὴλ 
19», 93.8.. Εἰσελθὼν δὲ ὅς. δὰ Άη. οοπι. {ε4.} ἔσέξερι οἱ αμέεπε ομνε 
᾿ερ 2. Ηρῖεν ἰόντας αἰγὶ: (εὶς (ἰδ υοδέπεπέμι μεσ, εἰ ἐχοίαναυὶ 

υοζε ἀππιαγα εἴ ργαυΐ, εἰ ρίογανί! ρίογαίίοπε πιᾶρπα, εἰ ΤοΥρΗ; ἐγμς ζογηεὶαου 

ῥοίμνε ϑαδηνι οδ, εἰ σαγο ἱρῆμε εοκοὶ αἰ ναϊάΦ. Εἰ »ἰὲρᾧὶ ββαάδοπεε βπωπ 

α΄ ξπι, ἀΐσεμς : Νεῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. Οοσῦ. ὁ ̓ Αχραϑαῖος] Αχϑρα- 

ϑαιος 111. Αγχραδαιος 44. κα ὁ 71) 74» χό, 93») Ὁ. τού, 236. 
λησεν} ργϑεπηῖτῖ. καὶ 44, 71) 74, 76, τού, 436. 
ϑαῖον ἴῃ οοπΊ. {64.] α οὑπὶ ἱπιεπηοά. 93.Ὁ. αὐτῇ Ἐσϑηρ 64, 243, 
249. Οοπιρὶ.- ΑἸά. ΑΙεκ. σαντας]κ 44, 71) 74. 76, τοῦ. 

Χ. Εἶπε δὲ] ργαυηα. καὶ ΑΔ. Εἶπε δὲ ἄο. γὰ ἤη. οοπι.] και 
απεςειλὲν αὐτὼ καΐα ταδὲ λεγεσα το, τοϑ. Ὁ. ἢς, εἰ καΐα ταυτα, 

ἔἐλαι- 

ἐλάλησεν---Αχρα- 

εἰσ-. 
εἰσελϑ.. τρταραιτῆσ. τὸν βασιλ.} εἰσελϑ). 

7. 

Εἶσε δὲ Ἐσθὴρ πρὸς ᾿Αχραϑαῖον, Πορεύδητι πρὸς Μαρδο- το. 

καὶ τὴν ἐπαγίελίαν) Ἔ τα ἀργύρια 

ϑ, ς΄ 



ΕΣ ΘῊΗ ». 
ΚΕΦ. ΙΝ. 

11. χαῖον, χαὶ εἶπον, Ὅτι τὰ ἔϑνη “σάντα τῆς βασιλείας γινώσκει, ὅτι “χᾶς ἄνϑρωπος ἢ γυνὴ ὃς 
εἰσελεύσεται πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν ἄχλητος, οὐχ ἕςιν αὐτῷ σωτηρία" 

πλὴν ᾧ ἐχτείνη ὁ βασιλεὺς τὴν χρυσῆν ῥάξδον, ὅτος σωθήσεται" χἀγὼ οὐ χέχλημαι εἰσελθεῖν 
12. πρὸς τὸν βασιλέα, εἰσὶν αὗται ἡμέραι τριάχοντα. Καὶ ἀπήγίειλεν ᾿Αχραϑαῖος Μαρδοχαίῳ 
13. “ἄντας τὸς λόγους Ἔσϑηήρ. Καὶ εἶπε Μαρδοχαῖος πρὸς ᾿Αχραϑαῖον, Πορεύϑητι, χαὶ εἶπον 

αὐτῇ, ᾿Εσϑὴρ, μὴ εἴπῃς σεαυτῇ, ὅτι σωϑήσῃ μόνη ἐν τῇ βασιλείᾳ «παρὰ “πάντας τὰς ᾿Ιεδαίδς. 
Ὡς ὅτι ἐὰν “παραχόσης ἐν τότῳ τῷ χαιρῷ, ἄλλοϑεν βοήθεια χαὶ σχέπη ἕςαι τοῖς ᾿Ιεδαίοις' σὺ 

δὲ χαὶ ὃ οἶχος τῇ “πατρός σου ἀπολεῖσθε" χαὶ τίς εἶδεν, εἰ εἰς τὸν χαιρὸν τᾶτον ἐξασίλευσας 

Καὶ ἐξαπέςειλεν Ἐσθὴρ τὸν ἤχοντα ππτρὸς αὐτὴν, ππρὸς Μαρδοχαῖον, λέγουσα, Βαδίσας ἐχχλη- 

σίασον τὰς ᾿Ιεδαίες τὰς ἐν Σόσοις, χαὶ γηςεύσατε ἐπ᾿ ἐμοὶ, χαὶ μὴ φάγητε, μηδὲ πίητε ἐπὶ ἡμέ- 
ρας τρεῖς γύχτα χαὶ ἡμέραν' χάγὼ δὲ χαὶ αἱ ἅδραι μου ἀσιτήσομεν' χαὶ τότε εἰσελεύσομαι πρὸς 

14. 

15. 16. 

1: 

δι ἔσχες γος ἐἰκὶ ἴ, ἱκιτοίεγίε γεῖ. [.Δἴ. εχ Μ5. (οι. 

“ἢ γγνωσκ: ἦτα βασιλεὼς 93. Ὁ. 
κἄν. τον βασιλεα ἀκλητος 10, 93. 8. 

τὸν βασιλέα “παρὰ τὸν νόμον, ἐὰν χαὶ ἀπολέσϑαι με δέῃ. 
ρά 

ὅσα ἐγετείλατο αὐτῷ Ἐσϑήρ. 

93. ἃ. τορὸς ̓ Αχραϑαῖον] τρος αὐῇον 44. τοῦ. 
449) 7ᾳ, γ6, τού. εἰπε αὐτῷ 71. εἰπε 93. Ὁ. 

ψ εἶπον) -Ἰ αντῳ 
εἰπὲν αὐτῷ 226. 

ΧΙ. Ὅτι τὰ ἔϑνη--- γινώσκει] συ γινωσκεις παρα παϑΐας 19. 93.8. 
Ὅτι τὰ ἔϑνη---εἰσελεύσεται} Οποκίανι οπεπὶς ἄοπιο οπιπὶς ϑεπιῖες 6151: 

τὰ Σ ἔϑγη] Α τὰ 

τᾶντα τῆς βασιλείας] τῆς γῆς παΐα, κς καὶ λαὸς ἐπαρχίων 
ὅτι τᾶς---ἄκλητο:] στι ος ἂν εἰσελϑ)ὴ τῦρος 

ἡ γυνὴ] καὶ γυνὴ 93. Ὁ. ΑἸοχ, 
τὴν ἐσωτέραν] τὴν τοτερᾶν 11. ἄκλητος] ἀκλητως 93.0. οὐκ 
ἔςιν--- σωθήσεται) ὦ οὐκ ἐκτενοι τὴν ραδδον αὐΐε τὴν χρυσαν ϑαναῖου 
ἐνοχος ἐξαι 109) 93,98, το8.. ἐκ ἔσιν αὐτῷ] οὐκ ἐξα! αὐυτῳ 44) 74» 
6, τοῦ, τ2Ζ0. δκ εξὶν αὐης 93.Ὁ.- πλὴν ᾧ] πλὴν ᾧ ἐᾶν 64, 93, Ὁ. 
243) 248. Οὐρὶ. ΑἸ4ά. πλὴν ὃ (ἅς) το6ό. ἐκτείνῃ] εχεινει 74. 
τοῦ. Ἔ αὐτὼ 93. Ὁ. εχΐενει 249. ἀἰεάετ! Ὗ εἰ, Τ1κι. εχ Μ5. Οοι. 
τὴν χρυσὴν ῥάξϑδον] τὴν ραδδον τὴν χρυσὴν 93. Ῥ. τὴν χρυσὴν βαύδον 
ΑΙά. ἔτος σωθήσεται] “τως σωθησέαι 93. Ὁ. αὐτὸς σωθήσεται 
ΑΙἸεχ. καγὼ] και ἐγὼ 1) 93. Αἴεχ οὐ ) κέκλημαι] ουκ ἐκληρω- 
ϑην Π1]. οὐκ ἐκληϑὴν 93. Ὁ. Αἴεχ εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα] 
προς αἰῆον 19, 93:8. πρὸς τὸν βασιλέα] εἰς τον βασιλεα 445 τοῦ. 
εἰσὶν αὗται ἡμέραι τριάκ.} ἡμέραι εἰσι τριακονα το. ἡμέραι εἰσι τρια- 
κοΐα" καὶ τως εἰσελευσομαι νυν ἀκλεήως εσα; 9.8. ἔς, πΙῇ ανακλη- 
τος, τοϑ. Ὁ. ἀϊε ἀϊες τὶ οοπαμο, εἰ φμονποαῖο ἱπίτοῖδο αὐ τέρόηι ἢ Νεῖ. 1,Δῖ. 
εχ Μ5. Οοσῦ. ἡμέραι τριάκον]α] τς. 93. Ὁ. 

ΧΙ]. Ῥεεῖξ οοπι. ἱπίορτ. τς. Καὶ ὠπήγίειλεν δις. δὰ Άῃ. ςοπ).] 
Ετ ἐχὶ! “ασο, εἰ πωπείαουϊ ἐ{Π| σεγδα ἵρβμς. Εἰ ἴσαι οὐ ατάοοελσιες 

ψει. 1,λῖ. εκ Μ8. Οοιῦ. Καὶ ἀπηγίειλ. ᾿Αχραϑ. Μαρδοχ.] καὶ 
απελῆων Αχραϑαιος ἀπηγίειλε τῳ Μαρδοχαίῳ 71. ᾿Αχραϑαῖος] 
Αρχαϑαιος 11. Αγχραϑαιος 44) τοό. Αϑακ Ὁ -"- 93. Ὁ. 

δοχαίῳ] Ργατηε, τῳ 93. Ὁ. Οομρ. τᾶαντας] δδδεῖ [Ὁ -:- 93. Ὁ. 
τοανϊας τὰς λόγες Ἐσϑήρ] ταυτα γι1. 

ΧΠῚΙ. Καὶ εἶπε--εἶπον αὐτῇ] καὶ ἀπερειλὲν προς αὐΐην Μαρϑο- 
«άαιος καὶ εἶπεν αὐτὴ 10. 1τοϑ. Ὁ. ὅς, οτΠ| εὐπτειν ὑΓῸ χαι εἰπεν, 93: ἃ. 

εἰ ἀπ ὑβδεΟι: 7πίγα, ἀἰϊς εἰ ; Μεῖ. 1Αϊ. εχ Μ5. Ὁοσ. Καὶ εἶπε 

Μαρδοχ. πρὸς ᾿Αχραϑ.1 και! εἰπὲν αὐτῷ Μαρδοχ. 44.106. πρὸς 
᾿Αχραϑ.] α 71.: πρὸς ᾿Αχραϑ. Πορευϑ. καὶ] ἰαθεῖ Ὁ -:- 93. Ὁ. 
ΑἸεχ. εἶπον αὐτῇ] εἰπε αὐΐη 932. Ὁ. εἶπον σὺ αὐτῇ τΔ Οοάϊςε5 8εῖ- 
οἷ. Ἐσϑὴρ] α 449 71, 74, γ6, τού, 216. Μεῖ. [,8ϊ. εχ Μδ. Ὅσοι. 
᾿Εσϑὴρ, μὴ εἴπης---ἀπολεῖσϑε ἴῃ οοην. [64.] ἐὰν ὑπεριδὴς τὰ εϑνες σου 
τοῦ μὴ βοηϑησαι αὐῇοις, αλλ᾽ ὃ Θεος ἐξαι αὐῖοις βοηϑος και σωτηριᾶ, 
συ δὲ καὶ ὁ οἰκος τῇ Ἴσατρος σου ἀπολεισϑὲ 19. ἢς, πἰῇ τὸ εϑνος, 
τοϑ. θ. εᾶν ὑπερόρασει υπεριδης τὸ εϑνος σου του μὴ βοηϑησαι αὐΐοις, 
αλλ᾽ ὁ Θεὸς ἐξα! ἐν αὐτοῖς βοηϑεια καὶ σωτηρία, συ δὲ καὶ ὃ οἰκος τοῦ 
ταῖρος σε ἀπολεισϑαι 93.8'ἡἩ μὴ εἴπῃς σεαντῇ] μὴ εἴπῃς ἑαυτὴ 
2306. πο! ἀϊεογε ἱμίγα ἐξ: Ὑ εἰ 1λῖ. εχ Μ5. Οοχῦ. μὴ εἴπης σὺ ἐν 

ψυχῇ σα 14 Οοαΐοεβ δεῦρ. ὅτι σωϑήσῃη] οτε σωϑησομαι 93.Ὁ. ΑΙεχ. 
ὅτι σωθή σῃ ὅζο. δὰ Άπ. ςοπι.} ᾿μοπίαηε (οἷα γέρπο, ργιειεῦ οὐιπες ἡνάσω 

να βαν; φωομίαηε ἩΧῸΥ τερὶ: (απ: ΜΨεῖ, 1δϊ. εχ Μ8. (οτῦ. 
βασιλείᾳ} ρεαεπτι. τσαρὰ τταῦῖας 93. Ὁ. 
τας Π|. 

ΧΙΝ. ὭΣ; ὅτι] ὼς 44) 71) 745 76, τού, 120, 236. ΑἸ. Ὡς 
ὅτι---“καιρῷ] Λ' ἰγίμαν πον ργανε εν πὶ ἦος ἱσαρογε Νεῖ, 1,Δῖ. εχ Μ9. 

Οοτθ. παρακέσῃς] Ργβεπιῖι. παρακεσασα ΩΡ Ὑκξ 93. 0. ργαεπηϊτ. 
ἰάεπι {00 κ»ς ἱπ οἰάγαᾶς. τηΐποσε ΑἸεχ. 
καιρῳ ττῳ 03. Ὁ. 

νοι. ΠῚ. 

ΑΙά. 

ἐν τῇ 

παρὰ Σ ταντας ὑπερ ταν- 

ἐν τέτῳ τῷ καιρῷ] ἐν τῷ 
ἄλλοϑεν] αἀλλαχοϑεν 2, 64, 243,) 248. Οοηνρί. 

᾿Ρυδεηλϊετ, τρανΐας Ὁ »Κ 92. Ὁ. 

ν Ρυρεητς. καὶ ΑἸά. 

Μαρ- 

τότε εἰσελεύσ.] α Τότε 10. 

Καὶ βαδίσας Μαρδοχαῖος ἐποίησεν 
(ς Καὶ ἐδεήϑη Κυρίου, μνημονεύων “πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, Καὶ 

ΑἸ4. ροηΐϊ μοί ἴχϑαιοις 93. Ὁ. -Ἐ- δὲ ἰηίεν ὕποο5 ΑἸοχ. καὶ σκέ- 

πη-- ἰσϑαίοις] ἐξαι τοῖς Ικϑαιοις καὶ σκεπὴη 249. σκέπη ἔςα!] σχε- 

πὴ οὐκ ἐξαι τού. ἐἰρίεηψον εὶς Υ εἴ. 1.Αῖ. εχ Μ5. Ὁοτῦ. τοῖς Ἴου- 
ϑαίοιςἼ ᾿γαπηῖε. ἐν 93. ὠπολεῖσϑε) ρεγωγὶ Ψεῖ, 1ιΔι. εχ Μϑ5. 
Οοτῖῦ. καὶ τίς εἶδεν] και τις οἱδὲν ΧΙ, 44) 64, 74, 93, 1ο8,8. 248. 
Οοιηρί. ΑἸεχ. καὶ τίς εἶδεν ὅς. δὰ ἤη. ςοπ).7 καὶ ἀπελϑὼν ἀνηγ- 
γεῖλεν αὐτῇ 71. Εἰ φιὶ (Πρ ἐπ ἦθος τεπιροτε τέσπαι, μὲ ρέπίονε ἵμάπε ἐϊδε- 

γε: ἢ Νεῖ. 11. εχ Μ8. Οογῦ. . εἰ εἰς τὸν] μαθεῖ εἰ ἐπ ομδγδές. τίποτε 
ΑΙεχ. 

ΧΥ͂. Καὶ ἐξαπίςειλεν ὅτς. δὰ βὴ. οοπι.} καὶ αἀπερειλὲν ἡ βασι- 
λεισσα λεγουσα 19. καὶ εἰπὲν Ἐσϑηρ. ὅτὼς εἰπε αὐΐῳ 71. Ε ἱπιγοίἐ! 
})α(ο, εἰ γεπιπίίαουϊ! σεγδα Μανάοολκὶ Ησθεν τεσίπσ. Ετ ἀἰκὶε' Ηρθεν 

ἄμμο, ἐππε εν 72: φμὶ σα ἐαπι νέπεταὶ α ατάοελκο: Μεῖ. 1,31. εχ Μ5. 
Οοτῦ. Καὶ ἔξαπ. ᾿Εσϑὴρ] καὶ εἶπεν ᾿Ἐσϑὴρ ἐξαποςείλαι ΑἸεχ. 
πρὸς αὐτὴν]  Αἰεχκ. τρὸς Μαρδοχαῖον] α τρος τοϑ.Δ. λέγε- 
σα] -᾿ πάλιν ΑἸεχ. 

ΧΥΨῚ. Βαδίσας] καλεσας 1ο8.4.  Βαϑίσας---καὶ ἡμέραν] παρ- 
αγίειλατε ϑεραπειαν καὶ δεηϑητε τε Θὲ ἐχτένως 190 93.8. οπεῖπε 
“})αίεν,  εἰδὲ υἱάείμτ, ἱπιγοὶδο, ἰεεὶ νιοτίαγ. Ῥγσάϊίεα ἰσί εν (απίέαίενς εἰ 

σηπμρδία Τεὐωπίμπε; εἰ αἰἰεῖίο ργοθγίετῖὶς μὲ αείαπι ἠεῥερίμηι, ἰα πέος απ" 

ἔδνε (ξβαγεμὶ πος α »ιαϊγὶ δες {μ|4) ὄουες εἰ βέζογα πον ραφεαπίηγ : Νεῖ, 

1,λῖ. εχ Μ8. Οοιῦ. ἐκκλησίασον] - μοι 93.Ὁ: τὰς Ισϑαίους} 
καὶ μὴ φάγητε] και μη φαγετε τού. 

Αἰά. μηδὲ τυΐητε] μηδὲ τιετε τὶ τοό. ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς] ἐπι 
τρεῖς ἡμέρας 93.Ὁ. ἐφ᾽ ἡμέρας τρεῖς ΑἸεχ. νύκτα καὶ ἡμέραν] α 71. 

κα γὼ δὲ] ἐγω δὲ 93. Ὁ. α δὲ ΑἸά, καὶ ἐγὼ δὲ 
ἍΪεχ. καγὼ δὲ---ἀσιτήσομεν] καγω δὲ καὶ τὰ κορασιὰ μον τοιη- 
σωμεν ὅτως 19. φκίῤες αϊοόμα ἐρο εἰ ἀπείϊα πιεα [εὐωπαδίσης Ν εἴ. 1 Αἴ. 

εχ Μ5. Οοἵῦ. ἀσιτήσομεν] - ατὼς 00 κζ, 93. θ. αἀσιτησομοι 
τού, τοϑ. 8. καὶ τότε ἅς. δ ἔπ. οοπι.} εἰ ἐπίγοίδο σαὶ τέρεν! ῥοβ 
ἡξὸ λαδεης ἰη νιάπῃ ἀπίγνιανε νισα». Ὗεῖ. 1.2ϊ. εχ Μϑ. (οι. καὶ 

εἰσελεύσομαι ἐλευσομᾶι 71; τού. 
πρὸς τὸν βασιλέα] εἰς τον βίαν 93.Ὁ. παρὼ τὸν νόμον] ἀκλη- 
τὸς 19.) 1ο8. Ὁ. αἀκλητως 93:8. ἐαν--δίῃ] εἰ δὲοι καὶ ἀποϑανειν 
μεῖο. ἐὰν καὶ ἀπολέσϑαι] ἐᾶν δὲ και ἀπολεσϑαι 44. ἀἶπολ. 
με δίη] ἀπολ. μὲ ἦ 11, ςςν 719 74) 76, τού, τ2ο, 436. απολ. μὲ ἢ 
(8ς) ΧΙ. απολ. μὲ δόε τοῦ, 4. 249. μαρεῖ μὲ ἴῃ οἰιαγδέξ, πιίποτε 
ΑΙεχ. 

ΧΥΊΙ. Καὶ βαϑίσας--- Ἐσϑήρ] καὶ ἐποιησεν “τὼς Μαρδοχαῖος 10. 
93.8. ΕἸ εχἱἱ (ῥαάο, εἰ ἀϊκὶ! νεγδα εἶς. ΕἸ ναόεκ: αγάοολσες ργδ- 

εἰϊεαυΐ! (ππίαίονι : (ρου αμίενε εἷς τλαϊαπιὶ: ἐχίεγεπί, εἰ (βοημε ἀς ρα 

μὲς μὲς; ργφδγεογὶ σπέσρε εἰ σπες ἐκίεγωμ! αὐ ἀεργεσαπάμπι: δουε! εἰ ρέ- 

εὐ Ῥγαεορέ!, μὲ ἐγίδως ἀδἰεδες οἰ {τι δὴ: ποδί δες ποπ ρα ζεγέμέηγ. Οπιπες 

αμέεηε σεεερβεγερ οἰπέγόνι, εἰ ἱπουοςαδαπὶ ἐχεεί μη Ἰδορείπενι, μὲ Ῥγορι ως 

ἐλογεπ βόγοῖ ἐμπεεαεῖ, ὶ εἰ. 1,Αῖ. εχ Μ58. Ὁογῦ. ἐποίησεν] - κἀΐα 
σαντα (υὉ κί 93. Ὁ. ἐποίησεν ὅζο. δὰ Άη. ᾿οπι.} ἐποίησεν ὅτὼ 44. 

)1,) 1τοό. ὅσα ἐνετείλ.} ὡς ἐνετειλ. το8.ἃ. αὐτῷ] προς αὐτὸν 
(φιια5 (εαυυπῖαγ υΐφυς αἀ ἤη. οἂρ. μαδεῖ Ὁ Ξ:) 93.Ὁ. 249. Καὶ 
ἐδεήθη} καὶ Μαρδοχαιος εδεηϑητο 93.Ὁ. καὶ Μαρδοχαῖος ἐδεήθη 
ΑΙεχ.0 Καὶ ἰδεηϑη---ἔργα Κυρίου] α οὐπὶ ἱπίειτηθὰ, γ.. Καὶ 
ἰδεήϑη--- σωτηρίαν Ἰσραήλ] Μαγἀοελαεις σετο εομοῖ αἱ οοβέμενια μα, εἰ 

“κόῆγανὶ! εἰ είναι, α' σφε δ (μβεν ζαείονι "μασι ἐπ ἰεγτανι, εἰ ργογιετὶ 

2ορμέϊ α σιαπὸ ὠΐχμε αὐ υείβεγαρ; εἰ ἀἰϊπεγεπ: εις “όταλανι, εἰ ες 

σας, εἰ δεμς 7αεοῦ, δεκεάίδε: ε... Τὰ “εἰς Ἰονεπε φκοπέαηε πον μηδὲ 

Υ 



ΒΕ Σ ΘῊ Ρ". 

ΚΕΦ ΙΝΜ. 

ε ΠΣ, Κύριδ Κύριε βασιλεῦ «σάντων τρατῶν, ὅτι ἐν ἐξεσίᾳ σου τὸ “τᾶν ἐς, χαὶ ἐχ ἔςιν ὃ ἄν- 
4ς τιδοξῶν σοι ἐν τῷ ϑέλειν σε σῶσαι τὸν ᾿ἸΙσραῆλ. 
ἐς γᾶν Ναυμαζόμενον ἐ ἔν τῇ ὑπ᾽ ϑρανόν. Καὶ Κύριος εἶ παντοῦ; χοιὶὶ οὐχ ἕς!ν ὃς ἐς ας 

ἐς σοι τῷ Κυρίῳ. Σὺ “πάντα γινώσχειφ" σὺ οἶδας Κύριε, ὅτι οὐχ ἐν ὕδρει, ἐδὲ ἐν 
59 9» ΄᾿᾿Ψ» «“ "" ΟΝ ΙΝ μῳ . ε ΄ 9 ,᾿,΄. 

(ς δὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα τᾶτο, τὸ μή πσροσχυνεῖν τὸν ὑπερηφαγον Αμαᾶν. 

ςς λεῖν πέλματα πποδὼν αὐτῷ «πρὸς σωτηρίαν ᾿Ισραῆλ. 

Ὅτι σὺ ἐποίησας τὸν θραγὸν χαὶ τὴν γῆν, καὶ 

δ 

περηφαγείᾳ, 
Ὅτι ηὐδόχεν φι- 

᾿Αλλ᾽ ἐποίησα τᾶτο, ἵνα μὴ ϑὼ δόξαν 
«ς ἀνθρώπου ὑπεράνω δόξης Θεδ' χαὶ οὐ ποροσχυνήσω ἀδένα, τσλὴν σοῦ τοῦ Κυρίου μου, χαὶ οὐ 

(ς σοιήσω αὐτὰ ἐν ὑπερηφανείᾳ. Καὶ γῦν Κύριε ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ Θεὸς ᾿Αδραᾶμ, φεῖσαι 
ἐς φο φ᾿ ᾿ φ 9 δ 4 ς. ρμὸ 9 ᾿ 9. Νὴ “59 ϑύ : 3 ΄ -ς 9 9 φρο 

τὰ λὰξ σοῦ, ὁτί ἐπΙ!Ολεπ ΟῚ» ἡμῖν εἰς χαταφύοραν, χαὶ ἐπεψυμῆσαν ἀπολέσαι. ΤΉ ἐξ ἀρχῆς 

“4 χληρονομίαν σΒ, Μὴ ὑπερίδῃς τὴν μεῤίδα σου, ἣν σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆς Αἰγύπ]ε. ᾿Ἐχά- 
ες ῥο ἣ ’ ,΄ ν ει. ΄ 9 ἰδ , Ν ΄ ᾿, σ΄ 5 ςεὲ .᾿Ὁ 9 3 ΄ 

χουσον τῆς δεησεώς μᾶ, χαὶ ἱλάσθητι τῷ χλήρῳ σου, χαὶ ςρεέψον τὸ πένθος ἡμῶν εἰς εὐωχίαν, 
{« [ν Ὰ τὰν ᾿ ε “Ὃ ,ἤἢ Ἂμ Ἁ ΄ ᾳ, Ἁ 9 ΄΄.,, ΄ 9 Κ : ΄ - ,, ὌΦ 

ἵγα ζῶντες ὑμνωμὲν σου τὸ ὄνομα Κύριε, καὶ μὴ ἀφανίσης ςόμα αἰνάντων σε Κύριε. Καὶ πᾶς 
᾿«ς Ἰσραὴλ. ἐχέχραξεν ἐξ ἰσχύος αὐτῶν, ὅτι ϑάνατος αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. Καὶ Ἐσθὴρ ἡ 
ΝΝ 7΄ ΝΎ ΟΦΙΝΌΌΟΝ ᾽ ν οαὐνῶνι ϑανά ΄ . 9 Ζ ες “4 

βασίλισσα χατέφυγεν ἐπὶ τὸν Κυρίον ἐν ἄγων! ϑανὰτξ χατειλημμένη, χαὶ ἀφελομένη τὰ ἱμά- 
ες ῆς δόξ 59. “Ὁ γεδύσ ς« “ ᾿΄͵Ἕ᾿͵ . »ν ἔγϑ  2ὅὃῷν"ν "“Ὃ“᾿ ε 2 τια τῆς ὁόζης αὐτῆς, ἐγεύσατο ἱμάτια ςενοχωρίας χαὶ πένϑους, χαὶ ἀγτὶ τῶν ὑπερηφάνων 
(ς ἡδυσμάτων, σποδξβ χαὶ χοπριὼν ἐνέπλησε τὴν χεφαλὴν αὐτῆς" χαὶ τὸ σῶμα αὐτῆς ἐταπείνωσε 

2[σεεὶ ρίαπίας ῥεάμπι “σιαη αὐογατε ἐπ (αΐκέεηι ζγσεὶ: ἐ αι. Ταῖ. εχ Μ95. 
Οοτῦ. Κυρίου 1] τε Κυριου 19, 44,93: πάντα τὰ ἔργα Κυ- 
ρίου] αὐα τα ἐργα 19, 93.8 ἔργα Κυρίου] εργα αὐτῇ 44. εῤγα 
τα Κυριου 93. Ὁ. Κύριε---κρατῶν] δέσποτα τταντοχρᾶτορ 19. δε- 
σποτα τταντοκράτωρ 93. ἅ. Κύριε Κύριε] α αἰξεπια. 71. Κύριε Θὲ 
ΑΙεχ. βασιλεῦ τιάντων κρατῶν] βασιλεὺς ταντοχρατωρ Οομρρὶ. 
ΑΙὰ, ργαυγί. Κύριε ΑΙεχ. γε ογιπίροίσπς Οὐφεῃ. '. 21οθ. τάν»- 
τῶν χρατῶν) τταντοκρατὼρ ΧΙ. ἘΈπακρατε 445 ζ5, ό4, γι, 74, γ6, 
τού, τοϑ, 8. 140, 236, 243, 248, 240. ὅτι---ἂᾶν ἐς] 5 ἐν τὴ ἐξου- 
σια ἐςὶ τὰ ταύϊα το. ἔς, οπι!ο ἐς) 93.48.Ὑ ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ---ὁ Θεὸς 
ὁ βασιλεὺς} α οὐπὶ Ιηϊοτηρά. 71. τὸ τᾶν] α τὸ ΟὐπΙρὶ. τῶᾶτο 

“ἂν ΑΙά. καὶ οὐχ ἕξιν] αὶ 93. Ὁ. ὁ ἀντιδοξῶν σοι] ὃς ἀντετάξε- 

ται σοι (ἢς) 19. ὃς αντιταζῆϊαι σοι 93-8. ἐν τῷ ϑέλειν--οὐπ᾿ ἐρα,- 
μόν] α οὐπὶ ἰπίεγαοά. 93.4. τὸν Ἰσραήλ) τὸν οἴκὸν Ισραηλ 19. 
καὶ ὁ τοᾶν---ὁρανόν] α οὐπὶ ἰηξειτηοά. τοό. Καὶ Κύριος] α καὶ ΑΙεχ. 

Καὶ Κύ ιος εἰ Τ᾿ σαάντων) καὶ συ χυριυεις τοαϑΐων 19, τοϑ. Ὁ. Κύριος 
εἶ] σὺ κε εἷς (Ώο) 93. 8. ῥγααίττ. συ 93. Ὁ. καὶ ἐκ ἔριν---τῷ Κυρίῳ] 
α οὐπὶ ἱπίεττηθά. 9. Σὺ ταντα--Κύριε] συ γαρ παῦῖα γινώσχοις 
καὶ τὸ γενος Ἰσραὴλ συ οἰδας τ0, 93.8. τοϑ; Ὁ. πάντα γινώσκεις] 
τοαϑΐων γινώσκεις ςς, 93.Ὁὃ. σὺ οἶδας] α σὺ 44..74. η6, τού, 180, 
436. ῥγαηνίτῖ. καὶ 249ς. Κύριε, ὅτι] Κύριος ὅτι ΑἸά. ὅτι οὐκ 
ἐν ὕδρει} και εχ, οτι ἐν υδρες 10, 93. ἃ. ἰδὲ ἐν ὑπερηφ---ἰκοίησα τοῦ- 
10} κδὲ εν φιλοδοξία ἐποιησα τ9,93.8.: ἐν ὑπερηφανείᾳ]) ἐν υπερηφα- 
νια (ἢς ἰῃτ4) ς4, 24, 93» Ὁ. τού, :2ο. Οοιηρὶ. ΑΙά4ά. τὸ μὴ τροσ- 

πκυνεῖν} τὰ μὴ Ὡροσκυνεῖν 19) 108. Ὁ. ατὸ 74, 76, τού, 120, 249. 
τὸν ὑπερήφανον) τὸν ἀπερίτμητον 19) 93.8ἃ.: Ὅτι ηὐδόκεν] ἔπει εὐδο- 
χδν 10.) 93.8ἃ. οτι εὐδόχεν 44, 74. τού, τοϑ, Ὁ. 120, 436, 548, 249. 
Οομρί. φιλεῖν] φιλησαι 19, 1ο8. Ὁ. κ93.8.. τέλμαϊα τοοδῶν] 
ΡΓρβιηϊι. τὰ 19. τὸ ξελμᾶ τῶν ποδὼν 93)8. τοΒ. ἢ. πρὸς σωτηρίαν 
Ἰσραήλ] ἐνεκεν τε Ισραηλ 93.Δ4. ᾿Αλλ᾽ ἐποίησα τῆτο] ἀλλὰ ἐποιησα 
τετοςς, τού, 120. Αἰεχ. (ὦ ἦος ποι ἑία γεεὶ Μεῖ, 1.31, εχ Μ5. (οτῦ. 
ἵνα μὴ---δόξης Θεξ] να μηδένα προταξω τὴς δοζης σα δεσπόϊα το, 03. 8. 

᾿ δόξαν ἀνθρώπου] δοζαν ανϑρωπω .2Φ. δόξης ΘΕΒ] -[- μου 93. Ὁ. 
ΑΙεχ. 2 εὶ κιεὶ Νεῖ. 1ἴ. εχ Μ8. σοῦ. καὶ καὶ τροσχυνήσω ἐδένα] 
καὶ μηδενα προσκυνήσω 93.84.Ἡ. δδίνα] ἐϑένα ΑἸεχ. πλὴν σὰ τῇ 
Κυρίου μου] πλην σε τε ὡληϑίνου 93.8. πλὴν σε Κύριε Οοἴηρὶ. αὐ 
ἐς Τοοριέης ει: Νεῖ. 1Αἱ. εχ Μ5. Οοσῦ. οὐ ποιήσω] ποα 7 αεῖο Ν ει. 
1,21. εχ Μ8. Οοσῦ. ποιήσω αὐτὰ]  αυτὰ 93.8. ποιησω ἄντο τοϑ, Ὁ. 
448. Οομρί. ἐν ὑπερηφανείᾳ] εν πειρασμω 19, 93. ἃ. -Ἐ δὲ εν Φι- 
λοδϑοξιᾳ 93. Ὁ. ἐπ ατγοραμεία, πές ἐπ ἐπίδιεβογαίοπο Πονείπε Ν᾽ εἴ, 1,λῖ. εχ 
Μϑ8. Οοἵῦ. Καὶ νῦν--᾿Αξραὰμ] “ἄρρατε Τοοπεῖπα, οορποίξενε Ζλομείνα. 
Ἐπ ππης Τρονεῖμε γεν, εις όταλαπι, εἰ τως ὕΐαας, εἰ εως “αςοῦ Ν εἴ. 

1,Αῖ. εχ Μ8. σοῦ. Κύρμ ὁ Θεὸς ὁ βασιλεὺς] Κυριε ἰδπίυπι ΧΙ, 
τον 44, 55» 93» 8. ιοό. Κυριε βασιλευ 93. Ὁ. ΑΙε. ὁ Θεὸς ̓ Α- 
ὁραὼμ,, φεῖσαι] ὁ διαϑεμενος προς Αδρααμ φεῖσαι 19, 93. ἃ. κα ὁ Θεὸς 
Αδρ. ς2, 64) 448. Οοπιρὶ. ΑΙΔ4. φεῖσαι] βάτεο, βάγοε γει. 1,Δϊ. ἐχ 
Μϑ8. Οοτἵῦ. τῇ λαξ σε] τὰ δαλε σε τοϑ. 
ἐτέϑην τε (Ή0) 19. οτί ἐπιτεϑεινία, 93. 8. 

φποπάμηι ἐπὶ (μβεν νος ὶ εἰ. 1Αἱ. εχ Μ. Οοιῦ. 

ὅτι ἐπιδλέπ. ἡμῖν] 
ν»ὔ ’ καὶ ἐπεϑυμησαν] 

᾿ ὅτι ἐπιδλέπουσιν] ὅτι, 

καὶ ἐπιϑυμουσιν το, 93.8.. ὠπολίσαι) ἀπολεσϑαι [Π1| τοβ, ἃ. 243. 
Οομηρὶ. ἀφανησαι καὶ ἐξαραι τ9.. ἀφανίσαι καὶ εξαραι 93... τὴν 
ἐξ ἄρχ. κληρον. σου} ργὶπείραΐενι ἑμαι ἀκγείέαίονε Υ εἴ. 1,2ϊ, εχ Μ3. 
Οοτῦ. Μὴ ὑπερέδης---ὄνομα Κύριε] αὶ οὐπὰ ἱπιοιτηοά, γγ. Μὰ 
ὑπερίδῃς τὴν μερίδα σε] Νοὶὶ ἀνεγίετε εα βαγίε Ψψεῖ. 1δι. εχ Μ8, Οοεδ, 
ἣν σεαυτῷ] α σεαντῳ 93»ν8. τὴν σεαυτῳ 93... ἐκ γῆς Αἰγύπῆου] 
ἐκ τῆς ΑιγυπΊου 745 76. Ἐπάκωσω τῆς δεήσεώς μου] Δνὼϊῤ 8ε. 
»εῖμο ῥγέεες πεας Ν εῖ. 1,Αῖ. εχ Μ8. (οἵῦ. τῷ κλήρῳ σου] τῆς χλη. 

βθονομμας σοῦ 10.) 1οϑ8. Ὁ. τὴ κληρονομίᾳ σὰ 91.ἃ. καὶ ὃ ςρέψνον] και 
γρεψαι 44- λ καὶ ζ2) 647)243. ΑΙ. πσίνϑος ἡμῶν] πενϑος ἡμῖν 
93.Ὁ. εἰς εὐωχίαν] εἰς ἐνφροσυνὴν το, 93.8. 1ο8 Ὁ. ἦε ἀξιίεέσια 
πογαν Υὶ εἴ. 1Δϊ. εχ Μ5. Οοτρ. ζῶντες ὑμνῶμε»} ζωῆες ὑμινησοι- 

μεν ΧΙ, ςς, 64, 93ν 243) 248. Οοπιρὶ, ΔΙ, δωῆες μιγήσωμεν (60) 
ζ2. ζωντες υμνεμὲν τού. σέυεαλες ὀομοτίβεεκι Ν᾽ εἴ. 1.21. εχ Μ5. Οοεῦ, 

σου τὸ ὄνορια] το ονομα σου ΧΙ, ςς, γό, 93. Ὁ, Αἰεχ, σε 93.4, μὴ 
ἀφανίσης) μὴ ἀφανήσεις 93... ςόμᾳ] ρεαιλτι. τὸ ΑΙεχ. αἰνέμ. 
τῶν σε] αἵνεντων σοι 11. 11], ς ̓ , 74) 120, 236. υμναντῶν σε 93.ἃ. αἱ- 

ναων σου τοό. Κύριε] α 11, ΧΙν 44, ζ4, 64, γ4, γό, 93, τού, 
1οϑ,ἃ. 140, 236, 249. Αἰεχ. ει. 1,41. εχ Μ8. σοῦ. καὶ τᾶς 
Ἰσραὴλ ἰχέκραξεν) Εἰ ονιπὶς ρορείμ: (ιρεγοίκὶε Ν εἰ. 1Α:. εχ Μ8. Οοιῦ. 

ἐκβιραξεν] ἐκεκραξαν 11 ςς, γ4) τού, 120, 343, 248. Οοπιρί. εἷ- 
Ἀμίυ]ς 1οϑ8.4. εἐκραξαν 249. ἐξ ἰσχύος αὐτῶν] ἐπ ον πε δίπε βία 
Ψεῖ. 1Δι. εχ 8. Οοσῦ. ὅτι ϑαναῖος] α ςς. ὅτι ὁ ϑάνατος ΑἸεχ, 
ὅτι ϑαναῖος---ὀφθαλμ. αὐτῶν] αὶ συπὶ ἱπίεττηδά. 44, τοό. ἐκηπ; ὡὔδ 
ΜΟΥ; ἐπ οσμδις ἐογώπι. Ν᾿ εἰ. 1,Δἴ. εχ Μ5. Οογσῦ. ϑαΐναῖος αὐτῶν) α αὖ. 

τῶν ξ2, 64, 236, 249. ΑἸΙά. ϑανατος ἦν γ1, 74) 76, τ2ο. ΟΚαὶ 
᾿Ἐσϑηρ--τὰ ἱματία] Εἰ Ἡσϑεν τερίπα, εἰ ἰρα ἐκωΐ νοβαεπία Υ εἰ. 1,δῖ. 

εχ Μ5. Οοιρ. Ἐσϑὴρ ἡ βασίλισσα] λα ἡ. βασιλισσα 445 τοά. 
κατέφυγ. ἐπὶ τὸν Κύριον] κατεφυγ. τρος Κυριον36. ἐν ἀγῶνι] εν 
αἰὙώνιῷ 71) 74, 76, 93,8. τού, 120, 236. καϊειληριμίνη] α 71. 
καὶ ἀφελομένη] καὶ ἀφείλετο 19. ακᾶν γ1. καὶ ἀφελατο 93. ἃ. 
σερελομένη Οὐρεπ. 11, ςοϑ. τῶ ἱμάτια τῆς δόξης αὐτῆς] τα ἐμα- 
τιὰ τῆς δοζης αφ᾽ εαὐΐης καὶ παν σήμιειον ἐπιφανείας αὐΐης τό, τοβ. Ὁ. 
ᾶς, ἤπε αφ᾽, 93.8. στάντα τὸν κόσμον αὐτῆς Οτΐζει. 11, ςοϑ. ἔνε- 
ϑύσατο] ρταευλϊττ, καὶ 19, 93. ἃ. εἰ ἑπάμια ο Ν} ῖϊ. 1,Δι. εχ Μϑ8. οι. 
ἑμάτια---πένϑος] ςενοχωρειαν καὶ πενϑὸς 10. ἢο, πἰῇ ςενοχωριαν, 
93.8. υοὔε ρτάϊάα Ν εἰ. 1,21. εχ Μ5. Οοτῦ. καὶ ἀντὶ τῶν ὑπερηφ. 

-σῶμα αὐτῆς} α οὐαὶ ἱπίειτηοά. 71. καὶ ὠντὶ τῶν ὑπερηφ.---καὶ 
εἶπεν] εἰ αὐ βελίε ονππε ἀκγαι α (6, εἰ ψεὀβτανὲς δὲ εἰδείμαα, εἰ ργὸ ἄπι:- 

ὀξεϊοίξε οὐὐοναναἰπὶ ως ἐιρίουϊ! οσαρμέ βαρ εἰπέτε, οἱ ἀπινεϊ αυἱ! ονιας σογρως 
ων ναϊάε: εἰ εεοί Δ Λυρεν ἐέγγασε ἐπε ἀποὶδίλς ἡ, α σε μίγη αὐ 

σείῥεγαπι. Εὲ ἀἐκὶρ: ΚΝ εἰ. 1λἱ.. εκ Μ5. Οοιῦ. καὶ ἀντὶ τῶν ὑπερηφ. 
ἡδυσμάτ.) 44, τιοό. τῶν ἡδυσμάτων] τῶν εδυσμαΐων ς2. , τῶν 
93.8ἃ.: σποδὰ καὶ κοπριῶν] ργατηϊῖ. χαὶ 44. καὶ κοπριῶν] κοπρα 
19. καὶ κοπρέ 93.8. καὶ χοπρων 108.8ἃ. καὶ κοπριας 249. ἐνέ- 
πλησε) ἐπλησε 11, ΧΙ, το, ζ2, 64, 74. 93, τοῦ, τοϑ, 120, 236, 240. 
ΑΙοχ. τὴν κεφαλὴν αὐτὴ} αὐτὴς 11. καὶ τὸ σῶμα" τριχῶν 

αὐτῆς] α οὐ ἱηιεγπηοά. 236. καὶ τὸ σῶμα αὐτ. ἐταπ. σφόδρα] 
λ 93»8. τού. καὶ υᾶντα τόπον---καὶ εἶπεν] χαι παν σημεῖον κοῦμα ᾿ 



ΚΕΈΦΟΙΝ 

͵ 

ΕΣ ΘῊ Ρ. 

«ς σφόδρα, χαὶ πάντα τύπον χόσμου ἀγαλλιάματος αὐτῆς ἔπλησε φρεπ]ων τριχῶν αὐτῆς. Καὶ 

ἐς ἐδεῖτο Κυρίου Θεᾶ ᾿Ισραὴλ, χαὶ εἶπον, Κύριέ με βασιλοὺς ἡμῶν σὺ εἶ μόνος, βοήϑησόν μοι τῇ 
ς ΄ ΝΗ .» 9 Ν 9 ἣν - ΄ δ 7 ἣ ΄ 

ς μόνῃ, χαὶ μὴ͵ ἐχάση. βοηλὸν εἰ μὴ σε, ὅτι. κίνδυνός μου ἐν. χειρί μου. Ἔγω. ἥχδον ἔχ γενενῆς 
(ὁ μου ἐν φυλῇ πτατριᾶς μου, ὅτι σὺ Κύριε ἔλαξες τὸν Ἰσραὴλ ἐκ «τάγτων τῶν. ἐϑψῶν, χαὶ τοὺς 

«ὁ πσατέρας ἡμῶν ἐκ “πάντων τῶν “προγόνων αὐτῶν εἰς κληρονομίαν αἰώνιον, χαὶ ἐποίησας αὐτοῖς 

«ἐ ὅσα ἐλάλησας. Καὶ νῦν ἡμάρτομεν ἐνώπιόν σου, χαὶ παρέδωχας ἡμᾶς. εἰς. χεῖρας τῶν ἐχϑρῶν 

ἐς ἡμῶγ, ἀνθ ὧν ἐδοξάσαμεν τὸς ϑεᾶς αὐτῶν" δίχαιος εἰ Κύριε. Καὶ νῦν. ἐχ ἱκανώϑησαν ἐν σι- 

ςς χρασμῷ δαλείας ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἔϑηχαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας τῶν εἰδώλων αὐτῶν ᾿ χρασμῳ ὀδλείας ἡμῶν, ῆ ς χειρᾶς ς χειρᾶς ὕτῶν, 
«ς ἐξάραι ὁρισμὸν ςόματός σου, χαὶ ἀφανίσαι χληρονομίαν σου, χαὶ ἐμφράξαι ςόμα αἰνόντων σοι, 

σὲ ( καὶ σξέσαι δόξαν οἴχου σα χαὶ ϑυσιαςηρίου σξ, χαὶ ἀγοῖξαι ςόμα ἐθνῶν εἰς ἀρετὰς ματαίων, 

ἐς χαὶ ϑανμασϑῆναι βασιλέα σάρκινον εἰς αἰῶνα. Μὴ “σαραδῷς Κύριε τὸ σχηπ)ρόν σοῦ τοῖς μὴ 

«ς ὅσι, χαὶ μὴ χαταγελασάτωσαν ἐν τῇ τ“ τώσει ἡμῶν, ἀλλα ςρέψον τὴν βαλὴν αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτός" 

“ς τὸν δὲ ἀρξάμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς παραδειγμάτισον. Μγήσϑητι Κύριε, χνώσϑητι ἐν χαιρῷ ϑλίψϑως 
«ς ἡμῶν, χαὶ ἐμὲ ϑάρσυνον βασιλεῦ τῶν ϑεῶν, χαὶ σ᾿άσης ἀρχῆς ἐπιχρατῶν. Δὸς λόγον εὕρυ-- 

ἐς μὸν εἰς τὸ ςόμα μᾶ ἐνώπιον τῇ λέοντος, καὶ μετάϑες τὴν χαρδίᾳν αὐτΒ εἰς μῖσος τῇ ππολεμβν- 
ςς ς ν»" 9 ΄ 9 “Ὁ . φρο ς Ζ΄ » “Ὁ 

τος ἡμᾶς, εἰς συντελείαν αὐτὰ χαὶ τῶν ομογοδντων αὕὔτωῳ. 

αὐῆης και αγαλλιαμαῖος τερπνὼν τρίχων ἔπλησε ταπορωσεως, καὶ ἐδεη- 
9η τα Κυρικ καὶ εἰπεν 19) 1ο8. Ὁ. ἤν, οὐὔπὶ ςρεπίων Ρ[Ὸ τερπνῶν, 93. 8. 
καιειπε τού. ἐταπείνωσε] καὶ εταπεινωδη 71. παντα---ἀγαλλιάμ. 
αὐτὴ, πάντα τόπον ἀγαλλιάμαῖος αὐτῆς κόσμου ΑΙεχ. ψάᾶντα 

τόπον κόσμου] ταΐϊα κρομὸον 249. κόσμε ἀγαλλιάμαῖἶος} αὶ χοσμε 
98, 64, 343, 248. Οουρί. ΑἸΔ. χοσμου τοῦ γ[αλλιαμαῖος )1, 74) 
6, το. ἔπλησε] ἐπλήρωσεν ΑἸεχ. . Ἑαὶ ἐδεῖτο Κυρίου] χαι εδε- 
εἰτα Ἄυριου 55: καὶ ἐδέετο τῷ Κυρι 939.0. 236. καὶ ἐδέετο Κυρίου 
ΑΙεχ. Καὶ ἐϑεῖτο Κυρίου--βοήϑησον] καὶ ἐδεηϑη τε ζυριε λεγεσα, 
Κυριε ὃ Θεὸς βοηϑησον γι. Κύριέ μου---μόνος] Κυριε βασιλεν, συ 
μονος βοηϑος 93.4. θεω: “δναλαμι, εἰ εκ: ἤζασε, εἰ Ἰεμς )αοοῦ, δε- 
«εὐϊδῖκ: ἐς Νεῖ. 1.11. εχ Μ8. Ο(αῦ. Κύριέ μου βασιλ.]} Κνριε μου ὃ 

δ βασιλ. 11, ΧΙ, ς4, 64, 939 Ὁ. 248, 249. Οοπιρὶ. ΑΙά, Κύριε ὃ Θεὸς 

ὁ βασιλ. 44. 74) τού, 120, 436. ἔς, πἰᾶ Κυριος, γ6. ἄς, πἰᾶ ὁ Θεός 
μδ, Αἰοχ. Κυρις ὁ Θεὸς μου το8. 4. 2)οσιέπό γος ποβεν Οτίρεῃ. ἱ, 210. 
βοήϑῃσον---εἰ μὴ σε} ϑυὔταβα κεἰλὶ (], εἰ πον λαδεκιὶ ἀρξοιοτενε ργσιοσ 
(6 Ῥοπεΐμε γε ς. [Δἱ. εχ Μ5. Οοιῦ. τῇ μόνῃ] τῇ ταπεινὴ 10, 93. 
καὶ μὴ ἰχάσᾳ] τῇ μὴ ἐχέση 93... καὶ μὴ ἐχάση--σε] καὶ δα 
ἔχέση βοηϑον πλὴν αοὺ το. ὅτι κίνδυνός μα--ἰν τῇ ττώσει ἡμῶν] 
α ουπὶ ἰμιεττηθά, 71. ὅτι χίνδ. μου ἐν χειρί μι} Ὺ τοϑ. 8. φαοπίανι 
φατέ οιδωπ ἐπ απ πα 4, Ν᾽ εἰ. 1. εχ Μ8. σοῦ. ἐν χορί μου] 
ἐν τῇ χειρὶ μου 93, Ὁ. 949. Αἴοχ, ᾿Εγὼ ἤκεον] ἐγω δὲ ἠχωσα 10, 
93.8. αὶ Κύριε ΑἸεχ. ἐκ γενετῆς] ἐκ γένεας το8.Δ. ἐκ ψενετῆς--- 
«τ: ατριᾶς μον} τψατρικῆς μου βιδλου το, 93.848. τε τάτρος μου 93} Ὁ. 
ΑΙαχ. ἐπ ᾿ιδνὶς ραϊεγπίς νιοῖς ορπε Υ εἴ. 1.Δῖ. εχ Μϑ. Οοιν. ὅτι 
σὺὴ-- Ἰσραὴλ] οτι ελυτρώσω τον ἰσρανλ 19) 93.ἃ. ὅτι σὺ Κύριε] 
α Κυριετῶο. ὅτι σὺ Κύριε---οε͵ μὴ σὲ Κύριε] φωοπίανε Νοε ἱπ ἀφια 
ἀϊμυϊδ ρα νοαβί. Ἐξρο ανμάϊυὲ ἱπ ̓ ἰδτὶς ραϊεγπὶ: σιεῖς ονιῖπο, φμονίαρε 

ἅμ «ῤεαάκ ἱπ ἐνεοθημὶ: εἰ ἄδοεηε οὔἶο υἱγὶς πουέπι τορος ἐγ αἰ δὶ. Ἐρο μι- 

ἀϊοὶ ἐπ ἐόντι βαλεγηὶς πιεὶς Τοπεὶμο, φμοπίαπε ἐρ )οπαρα αἷς ὑεαΐγε εεἰὶ Ζ- 

ὀεγαβὶ. ἔφο σιμά οἱ ἐκ Πότὶ: ραϊεγαὲς πιεῖ; 1δοπεῖπε, φμοπίασι ἐξ ἄπαασίαπε, 
“κατίασις ΜΜιυαλεὶ, ἀε εαπείκο ἐρπὶς ᾿ἰδεγαβὶ. Ἐρο σεάϊοὶ ἐπ λἰδτὶς ραίον- 

κπὶς πισὶς οπιπο, φμοπίσνε ἐμ απίεὶ ἐς ἰαεμ ἰδοσμπι ἐγ ὶ. Ἐρο σμάϊοὶ 

ἐπ ἰἰὀτὶς ραίϊεγα!; νεεῖς Ἰοιαῖπε, φμοπίαηι ἐς Ἐπεολὶς τερὶ Κγμαάογιω, 
ἰογίς ἀαιαπαίο, εἰ αγαπίε ἢγο υἱέα, πε εγίμς ἐπ, εἰ ἀριαβὲ εἰ οἰδα σππὸς 

φεϊκαεείν. ρο σιν ἐπ ἰἐδνὶς ραϊεγπὶς πιεὶς οιιῖπο, φκοπίαπι ἐμ ἄκππα 

2σ!εαὶ ἐπ ἀοβάετίο ἀπέσπα 112 ρεκοναείομειι ἰρπαβί. ρο σκάϊοὶ ἴῃ ἐἰτὲς 

}αϊεγπὶς φαφὶς Ἰονείπε, φμοπίαπι ἐμ σονηρίαςεμεες εἰ δὲ δδετας ονεῖμε εύγως 

ἐπ βμεπε. ... Εὲ πμπο ναὶλϊ Δ], εἰ πορείπενε ἀαδοπίὶ πὑῇ Ιε δονκπίμε εκ, 

ορείπε Τεμς (ιὀνεπὶ, Ψεῖ. Ἰ,λῖ. εχ Μ8. Οοιῦ. τὸς πατέρας ἡμῶν} 

α τοὺς 54. τες πατέρας αὐΐων 93,4. τοΒ. Ὁ. ἐχ πάντων] α σαν- 

τῶν τοϑ. Ὁ. τῶν τερογόνων αὐτῶν] τῶν τσρογονὼων αὐτὰ τοΒ. ἃ. εἰς 
χλπρονόμιαν αἰώνιον} ἐπιϑέμενος αὐῖοις Ισραηλ τρϑύδα αἰώνιον 10, 
93. 8. ὅσᾳ ἐλάλησας] ὡς ἐλάλησας ζ8ᾶ. ἃ ἐλαλησας αντοις καὶ 
παρίσχου ἃ ἡτησαντο 91.ἃ. ἄς, οἰῆ οσα ῃἡτυσαν, τοΒ, Ὁ. - αὐῇαις 
93. Ὁ. 249. Αἰεκ. Καὶ νῦν] ον! 1. Καὶ νῦν ἡμάρτομεν ημαρ- 
τὸν 10. 1ο8. θ. ἡμάρτομεν 93.8. πμαρτηκάμεν 93. Ὁ. ἡμώρτο- 

μεν} ἡμαρτήκαμεν ΑΙεκ. ἐνώπιόν σα] ἐγαντιον σΒ 10, 93,8. το. Ὁ. 
παρίδῳκ. ἡμᾷς] παριδωχ. πμιν 93. Ὁ. τῶν ἐχϑρῶν ἡμῶν] αὶ 44. 

Ἡμᾶς δὲ ῥύσαι ἐν χειρί σου, καὶ 

τοις ἐἔχϑροις ἡμῶν 52, 64. 243) 248. Οοχηρί. ΑΙά, τῶν 93,8. τού. 
α ἥμων 240. ἄὥνϑ' ὧν ἐδοζασαμεν] εἰ ἐδοξζασαμεν 19, τοϑ. Ὁ. εἰ 
εδοξαζομεν 93.4. δίκαιος εἰ Κύριε] α Κύριε 44, τού, 120, 436. 
δικαίωσε (ἢ) Κυριε 93.Δ8 ἵζαὶ νῦν ἐχ} α νυν 44. τιοό. ἐν σι- 
χρασμῷ] ἐν τῷ πικρασμῷ, οὐπὸ ἐν ἰπ οἰαχαός, πύπογε, ΑἸεχ, δωλείᾳας 
ἡμῶν} ψυχῆς ἡμῶν 93. ἃ. ἄλλ᾽ ἔϑηκα») ἄλλα εϑηχαν ξξ, 108. ἃ. 

ΑἸεχ. αλλ᾽ ἐπεϑηχαν 93... ἔϑηχαν τὰς χεῖρας αὐτῶν] ἐπεϑηκας 
τας χείρας αὐΐων το, τοβ. Ὡ εἐϑπκας τας χερας αὐΐων ς4,, οΆ,Ὁ. 

243) 248. Οομηρὶ. ΑΙά. τὰς χεῖρας αὐτῶν} τας χειρας ἡμῶν α16. 
ἐπὶ τὰς χεῖρας τῶν εἰδώλων αὐτῶν] α 1. επι τοις εἰδωλοις ἀντὼν 44, 
τού. ἐπι τὰς χειρῶς τῶν εἔϑνων ΞΔ. ςόματός σου] ζομαῖος ἀντων 
93.8ἃ8. καὶ ἀφανίσαι) α καὶ 93)γ8. τοϑ. Ὁ, καὶ ἀφορισαι 236. 
καὶ ἐμφράξαι} καὶ ἐνφραζη 111. ςόμᾳ] ςομαῖα, το, τοϑ, ἃ, 240. 
αἰνάντων σοι} ανυμνάντων σε το. υμναντων σὲ 93. Ὁ. ὑμνάντων σοι 
ΑΙεχ. σοι] σε 44, 529 74) 76, 93.8. τού, 120, 236, 248, 240. 
Οορὶ. Αἰά. καὶ σδέσαι} Α σξεσαι τοό. καὶ σδέσαι--ϑνσιας. συ] 
α ουπὶ ἰπϊοιτηοά, τς. καὶ ϑυσιας. σον) και ϑυσιαςηριον " ἐὰ 
64) 932.Ὁ. και ϑυσιαφηριον σοι 111. καὶ ἀνοῖξαι---εἰς αἰῶνα 
ἰμιετιποὰ. τοό. καὶ ἀνοῖξαι ςόμα] και ἀνοῖξαι ομιαῖα 19, εν Β. 
4849ς. ἐϑνῶν] εἐχϑρων 190,93,8. τοϑ. Ὁ. εἰς ὠρετὰς ματαίων]. εἰς 
ερ τσατερὼν 19, 108. Ὁ. βασιλ. σάρκινον] βασιλ. σαρακχηνὸν 

βασιλ. σαρκινῶν 3. εἰς αἰῶνα] εἰς τον οἰωνῶ 93Ξ.:8. Μὴ 
παραδ;] μΆ δὴ φαραδὼς 93... Μὴ παρα. Κύρι} Κυριε μη 
τοαραδ, 93. Ὁ. καὶ νῦν Κύριε Θεὸς ἡμῶν μὴ ἢ παραδῷς 7 Οὐοάϊοες 86:- 
εἰϊ. Κύριε] ῬΟΩΝ ρος σχῆτρόν σου Οήρεπ. ἵν. ός. τὸ ὁ σκηπῖρο»} 
χλῆρον κλήρονομίας ) Οοαΐρεο ϑετρ, τοῖς μὴ ὅσι] τοῖς μισωσι σε 

ἐχϑροις 19) 93.8. τοῖς μίσασι ςς. τοῖς ἐχώροις 93. Ὁ. τοῖς μίσασι 
σε τοβ.8.. καὶ μὴ-ὐτώσει ἡμῶν] α οὐπὶ ἰπιετπθά. τοό. καὶ 
μὴ καϊαγελασάτωσαν] καὶ μὴ χαριεισαν 19. καὶ μὴ καϊαγελατωσαν 
4, 248. Οομρὶ. καὶ μὴ χαριησαν 93:3. μὴ γελασατωσαν 93. Ὁ. 
ΑΙεχ. μηδὲ καταγελασαΐωσαν 1οϑ8.4. ἐν τῇ τττώσει) ἐπι τὴ τστὼ- 
σει το, 938. ἀλλὰ ςρέψον) και ςρεψον 71. λ ἄλλα 93,8. τοϑ, ὃ. 
τὴν βελὴν αὐτὼν] τας βελας αὐῇων 93: ἃ. αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτές] απο τε 
λαξ σε 71. τὸν δὲ ἀρξάμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς} - κακα το. -Ἐ εἰς κακὰ 
93: Μνήσθητι -εἰ μὴ σὶ Κύριε] α οὐπὶ ἰπϊετιηοά, γ1. Μνήσϑητι 
Κυύριε--ἐπικρατῶν] εἐπιφανηϑι ἡμῖν Κυριε καὶ γνώϑητι (8.0) ἡμῶν ἐν 
καιρω ϑλιψεως ἡμῶν καὶ μη ϑραυσὴς ἡμας το. ἔς, πἰῆ γνωσθητι οἱ 
ϑραυσεις, 93.8.. Μνήσϑητι Κύριε, γνώσϑητι---ῥύδαι ἔν χειρί σου] 
α ουηλ ἰπιοεγπιοά. 44.) το6. βασιλεῦ τῶν ϑεὼν] βασιλευ των εϑνων 
74, γ6, τλο, 236, 243, 248. Οὐοπιρὶ. βασιλεὺς τῶν ϑεὼν 249ς. Δὸς 
λόγον εὕρυϑμον) δὸς λογων εὐυρυϑμον τῶο. δὸς λογον Κυριε συρρυϑμον 
249. Ῥταιυἶῖ. χαρίτωσον, Κύριε, τὰ ῥήματα μου ΟΒιγίοῖ. 1). 28. 
εὔρυϑμων} εὔῤῥυθμον ς2. εὖ ῥύομενον 93:3. εἰς τὸ ςόμα με] -Ἐ και 
χαριτωσον τὰ ρημαϊα μου 19, 93. 8. 
τ βασιλέως 19. καὶ μετάϑες] καὶ μεταρρεψον τ9,93.4.. εἰς 
μῖσος] εἰς μύσος ΑΙά. τῶν ὁμονοάντων αὐτῷ} Ρεαεγαῖε, ὥσαντων 74. 
γό6, τ2ο, α236.6Ο ὁμον. αὐτῷ} ομον. αὐτῶν 93. ἔν χειρί σου] 
Ἢ κραΐαια το. ἐν τὴ χρρι σου τὴ κραΐαια 93.48.Ὑ καὶ βοήϑησον 
-- Κύριε] καὶ βοηϑησον μοι 19, τοϑ. Ὁ. καὶ βοηϑησον ημῖν ο3.ἃ. 

ἐγώπιον τὰ λέοντος] ἐνωπιον᾿ 



᾿ηφανείας μου] υπερηφανιας 93: 
ἶπ οδιαγαᾶ. πιΐπογε ΑἸοχ. 

ΕΣ Θ Η ». 
ΩΝ 

ΚΕΦ. Ιν. 

ἐς βοήϑησόν ἡδε τῇ Ρόνῃ, χαὶ μὴ ἐχέση εἰ μὴ σὲ Κύριε' «πάντων Ὑϑωσιν ἔχεις, χαὶ οἶδας ὅτι 
( ἐμίσησα δόξαν ἄνόμων, χαὶ βδελύσσομαι χοίτην ἀπεριτμήτων, χαὶ «παντὸς ἀλλοτρίου. Σὺ οἷ- 

ἐς δας τὴν ἀνάγκην μδ8, ὅτι βδελύσσομαι τὸ σημεῖον τῆς ὑπερηφανείας μου, ὁ ἐς ν ἐπὶ τῆς χεφα-- 

ἐς λῆς μευ ἐν ἡμέραις ὀπ]ασίας [ι βδελύσσομαι αὐτὸ ὡς ῥάχος καταμηνίων, χαὶ οὐ φορῶ αὐτὸ 

ἐς ἐγ ἡμέραις ἡσυχίας μου. Καὶ ἐκ ἔφαγεν ἡ δόλη σου τράπεζαν ̓ Αμᾶν, χαὶ οὐχ ἐδόξασα συμ- 

ςς χόσιον βασιλέως, ἐδὲ ἔπιον οἶνον σπονδῶν. Καὶ οὐκ ηὐφράνδη ἡ ἡ δδλη σὰ ἀφ᾽ ἡμέρας μεταῦο- 
ες λῆς μᾶ8 μέχρι γῦν, “σλὴν ἐπὶ σοὶ Κύριε; ὁ Θεὸς ᾿Αδραάμ' Ὃ Θεὸς ὁ ἰσχύων ἐπὶ πάντας, εἰσά-: 

“ὁ χεσον φωνὴν ἀπηλπισμένων, χαὶ ῥύσαι ἡμᾶς ἐχ χειρὸς τῶν πονηρευομένων, χαὶ δύσαι με ἐκ τ 

ἐς φόξου μου. 

« ΚΑΙ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ὡς ἐπαύσατο προσευχομένη, ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς. 
« ϑεραπείας, χαὶ. ̓περιεδάλλετο τὴν δόξαν αὐτῆς. Καὶ γενησεῖσα ἐπιφανής, ἐπικαλεσαμένη Τὸν 

ἐς χγάγτων ἐπύπ]ὴν Θεὸν χαὶ σωτῆρα, π“αρέλαξε τὰς δύο ἅξρας, χαὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο ὦ ὡς 
ες τρυφερευομένη, ἡ δὲ ἑτέρα ἐπηχολέϑει χεφίζεσα τὴν ἔνδυσιν αὐτῆς. Καὶ αὐτὴ ἐρυϑριῶσα 
ςς ἀχμῇ χάλλους αὐτῆς" χαὶ τὸ πορόσωπον αὐτῆς ἱλαρὸν, ὡς προσφιλές" ἡ δὲ χαρδία αὐτῆς ἀπ- 

«ς εςεγωμένη ἀπὸ τ φύδε. Καὶ εἰσελῦδσα πάσας τὰς ϑύρας, χατέςη ἐνώπιον τᾶ βασιλέως, χαὶ 

καὶ μὴ ἐχύσῃ) μὴ ἔχἕση βοηϑειαν ΧΙ. -Ἐ βοηϑὸν 44) 74) 76, τού, 
120, 236, 249. Αἰεχ. -[ τερον βοηθὸν 448. (μηρί. εἰ μὴ σὲ Κύριε' 
π:ἀντων] εἰ μὴ σε. Κυριε “παϑΐων (Πς) ΧΙ, ς2, γό, 93, Ὁ. τού, 120. 
“316, 48. Οοπηρὶ. ἐι μὴ σε. Κυριε παντοκρατορ 1ο8,8. 2490. παν- 
τῶν γνῶσιν ἔχεις} ρταετηϊτῖ. οτὶ σν 19) 93.8. πάντων γνῶσιν ἔχεις 
---οἀλλοτρίου) 75 ποὶ, φυοπίανε αδονιίπαία 6 απελήα μα εοπεμδιξεηε 

ἑπεὶγεμπιοίογων Ν᾿ εἴ. 1,21. εχ Μ5. Οοσῦ. ὅτι ἐμίσησα] οτι δϑδελυσ- 
σομαι 10. 93. ἃ. δόξαν οἰνόμων) χοιτὴν απεριτμητων 10. χοιτὴν 
ἀπεριτμητου 93.8. καὶ ὶ βδελύσσομαι] και ἐμισησα 19, 93:8. χοί- 
την --ἀλλοτρίου] ὠπὸ χούτης (νεῖ οὑπὶ οπη. κοίτην) τῶν ἀπεριτμήτων 
καὶ ἀπὸ τανΐων ἀλλοτρίων Οοάεχ τπ5 ϑεγρὶϊ. κοίτην---ὅτι βδε- 
λύσσομαι) μαροῖ 1 οἰδγδᾶ. πυβοτε ΑΪεχ. κοίτην. ἀπεριτμήτων) 

δοξαν ανομξ 197) 93.-8. καὶ παντὸς ἀλλοτρίε---ἡσυχίας μΕ] αὶ οἰϊπὶ 
ἰηϊεγπιεά, 71. ταντὸς ἀλλοτρίου} παῦϊος αλλογεένους 10, 93.8. 

Σὺ οἶδας] συ Κυριε οἰδας 93.8ἃ:- Σὺ οἷδας---ησυχίας μου] Τὰ {εἰς 
ει, φμομίαη ἐκ φιο υϑβὶπιοκίμσι ἦος (εῤτα σαρε! μίση 6}, εχ εοτον ἐ]- 

μα] απφμαν βαηπεπι βημχμαίίομὶς πιμἱεὐν 7) εἰ πο ἱπάμέ ἐμ ἱπ ϊε 

ὀομα. Ν εῖ. 1.21. εχ Μ5. Οοιῦ. τὴν ἀνάγκην μου] κα 44) τού. 
τῆς χεφ. μου] α τῆς ζ2. δαρεῖ μὲ 

ἐν ἡμέραις] ἐν ἥβκερᾷ 74.) 76, τοβ.Δ. ἐν 
᾿ ἡμέραις ὀπϊασίας μου] καὶ οὐ φορω αὐῇα εἰ μὴ εν ἡμερα οπΐασιας μου 

19. ἢς, σὔπὶ αὐτὼ ῥῸ αὐτὰ, 93.8. ἢσ, οἴπὶ αὐτὸ ῥῖῸ αυτα, 93. Ὁ. 

, πμπι, εἰ υἱππι ἰδαλίοπμνα πο ὀιδί, 

Ὺ 

βδελύσσομαι αὐτὸ} ργατοϊεῖ, καὶ 93.4.. ῥάκος καΐα μηνίων] ρᾶκος 
αποκαϑημενῆς 10, 93. ἃ. βῶκος καϊαμηνιαιον. 44, τού. ρακος καΐαμη- 
γιαιὼν 74, 120, 536. καὶ οὐ φορω---ἡσυχίας μου] αὶ ουπὶ ἰηϊζοτηδά. 
19,93.8. ἐν ἡμέραις ἡσυχ.] εν ἡμέρῳ ἡσυχ΄ 240. Καὶ ἐκ ἔφαγεν--- 
Θεὸς ̓ Αθρααμ] εας ἐμ ποὶ) φμομίανα πο πιαπαϊμεαυὶ πιρηίαπι ἐχφοναῖο- 

7 ποδὶ, φμοηίαηνε ἃ υἱὰ ξοπυξνα!ο- 

πὶ: πιϑαῦ, ποθ ψμπὶ ἰκείαία Ἰονεέπε, πὶβ ἐπ ἐκ (οἷο. Ν' εἰ. 1,ἴ. εχ Μ5. Οοτδ. 

οὐκ ἔφαγεν] εκ ἐφαγον ιο8.Δ. ἔφαγεν ἡ δόλη σου] ἐφαγον Αμαν 
436. τράπεζαν--ἰδόξασα] ἐπι τῶν τραπεζων αὐΐων ἅμα και κκ 
ἐδοξασα τ9, 93.4. καὶ ἐκ ἐδόξασα ---οἶνον σπονδῶν} , οὐπὶ ἰηΐετ- 
τηοά. 44) τού. 

120ὅ.ὡ συμπόσιον βασιλέως] βασιλεὼως συμποσια το, 93.8. δὲ 
ἔπιον] καὶ εκ ἔπιον 19) 93.8ἅ. οἶνον σπονδῶν] σπονδὴς οἶνον 10, 93. ἃ. 
σπονδὼν) σποδϑων αὐΐξ 71, 12ο. - αὐκ 74) )6, 236. σπονδὸν 92. Ὁ. 
Καὶ οὐκ πύυφρανϑη] καὶ οὐκ εὐφρανεν 19. κα οὐκ ς2. καὶ οὐκ εὑ- 
φρανϑὴ 64) 745) 120, 236, 248, 249. ΟΟμΙΡΙ. ΑΙά4. καὶ οὐκ ηυφραν- 
ϑὴν 93. καὶ εκ ευφρανον τιο8. Ὁ. Καὶ ἐκ ηὐφρ. ἡ δαλή σε] καὶ εκ 
εὐφρανϑὴν 440 τοό. ἀφ᾽ ἡμέρας] εφ᾽ ἡμεραιῖς 19, 93,8. 1ο8. Ὁ. ἐν 
ἡμέραις ςα. ἐφ᾽ ἡμέρας ΑἸά. ὀ μεταβολῆς μου] μεταξολισμξ ς2. 
μέχρι νῦν] α ΧΙ, 19. αχρι νὺν 44) 715, 74) 76, τού, τι2ο. μέχρι τε 
γὺυν ς2,) 64. Οοπιρί. ΑΙά. αχρι τὰ νυὺν249ς. τολὴν ἐπί σοι) εἰ μὴ 
ἐπὶ σοι 19. λεπὶ σοι 44. τοό. -- Κυριε γ4, γό, 120. Κύριε ὁ 
Θεὸς ᾿Αδραάμ)] δεσποτα 19, 93.8. Κυριε Κυριε Αδρααμ 436. Ὁ 
Θεος ὃ ἰσχύων-- ἀπηλπισμένων] α οὐπιὶ ἱπιετηοά. 44.) τοό. Ὁ Θεὸς 
ὁ ἰσχύων ὅτς. δὰ ἤη. ο2Ρ.} ἔτ πμπς Μμόυεπὶ ογράσπα νεἰλὶ, οἰ σεν όωπι οοη- 

εἰπημρ ἐπὶ οὲ γπόμηι ἐπ οοη ρείμ ἱκομῖς ἀσ, δἰ ργαί αν ἦα ἱπ εοπββεδδα προ, 

δἰ κομυεγς ΚΟΥ εἶμ: ἐπ οαἶΐμηι Ορβμρ απ  : ποῖ, ἐπὶ ρεγαἰἑίομκεπι εγμ4. εἰ φηὶ 

« 

ὑπερ- ’ 

ἰδϑόξασα συμπόσιον] ἐδοξάμην σᾶσυμπόσιον (ἢς)͵ 

-- 

ο χοϑ. Ὁ. απαασᾶς τας το8. ἃ. 

-" 

εοη Ἐπεϊωπι εἰ, Νοι ἀυίοηι ἡἰδεγα ἐἷε πᾶμε ἐμίπείσοσμνα ποβγογείσα, ᾿Τ απ 
᾿υδδεσι πογηπι ἱπὶ ἰείείαπι, ἀἰοίογος απίενε ποτὸν ἐπ ἀἰϊατέναίεπι : (ασρεπο 

δε: ἀμίεπι μεργα ραγίενη ἐπα Ὠεὰς ραΐανι γαεῖ!ο, αρετὶ Ζδορεῖκε; κορπο. 

εεγε Ζδοπιῖπε. Υ' εἰ. 1.21. εχ Μ5. (ογῦ. Ὁ Θεὸς ὁ ἰσχύων ἐπὶ τρᾶν- 
τας] καὶ γυν δυνατος ὧν ἐπι τσαϑῖας 10. ὃ ἰσχύων] α ὃ ς4. Οοπιρῖ. 
φωνὴν ὥὠὀπηλπισμ.] φωνης ἀπηλπισμ. 71, 745 76, 93, 120, 548. (οπιρῖ. 

ΑΙοχ. ἀπηλπισμένων) απελπισμενων 2, 64. καὶ ῥύσαι ἡμᾶς] 
λ καὶ 44. τού. τῶν ταονηρευομένων} -Ἐ ἐφ᾽ ἡμᾶς 93. 8. καὶ ῥύ- 
σαι με] καὶ ἐξελου με Κυριε 19, 93.Δ. ἐκ τῷ φόδου μου] εκ χειρος 
τε Φοδα μὲ 19,93.8. φόθδε μ8] Φοῦξ σε 447) 71) τοῦ. 

Ι. Καὶ ἐγενήθη] καὶ ἐγένετο 93. Ὁ. 236. ἐν τῇ ἡμέρᾳ] καὶ τὴ 
44. ὡς ἐπαύσατο] ὡς τοϑ. Δ. ὡς ἰπαύσατο--ϑεραπείας, καὶ] 

μαρεῖ 100 --- ο2. δ. ἴῃ (οἶα. Ὁ Πῶς. ὡς ἐπαύσατο τροσευχο- 

μένη] ὡς ἐπαυσατο Ἐσϑηρ προσευχομένη 93. ἐμπε βπενε ογαἱοιὲς 7- 
εἶψει νεῖ. 1.31. εχ Μ5. Οοιῦ. ἐξεδύσατο] ῥταπιῖττ, καὶ τοβ. ἃ. 
τὰ ἱμάτια τῆς ϑεραπείας] ἀεροίμεῖε ονικῖα τοβίπιοπία ορογαείοπὶς μία 
γεῖ. 1,41. εχ Μ5. (ὐοτϑ. τῆς ϑερωπείας} τῆς ἀπορίας τ08. ἃ. 

τε ὥενϑους 248. ΟορΙ. καὶ περιεδάλλετο] και τοεριέδαλετο 19, 
52, 745 9358. τού, τοϑ,8. τ20, 236, 240. (πρὶ. ΑἸεχ. ΙΝ, καὶ τερι- 
ἐξάλλετο τὴν δόξαν αὐτῆς] εἰ ἰσυσυὶξ ξογρως ϑμεπι ἀφηα, εἰ παχὶρ (α 

μη δλίομε, εἰ ἱπάμί! (5 υϑδίπιοκίο ρἰογε (πα εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. (οιδ. 

τὴν δόξαν αὐτῆς] τα ἐμαῆια τῆς δοζης το, 93,8. τοϑ. Ὁ. α τὴν Οομηρὶ. 

Καὶ γενηϑεισα---ἅξρας] α Ουπη Ἰηπϊογπηδά. 93. 8.΄ εἰ ογπαία ἐΠ ογπαπιθη- 

ἡ; εἰ ,αῆα ὁ »γαείρια, ἱπυοοαίο Ζονιίπο, σεὶ οσιπία κοηβρίείἐ σης. 

ΕἸ ἀεεερὶξ ἄμα: απείϊας Ν εῖ. 1αἰ. εκ Μ8. Οογῦ. Καὶ γενηθεῖσα 
ἐπιφανὴ.---σάσας τὰς ϑύρας] δαδεῖ ( --- 923.Ὁ.- γενηϑεῖσα!) γενο- 

μένη 19) 1οϑ8, Ὁ. 249. ἐπιφανὴς} περιφανὴς 44. επιφανεις τοῦ. 
ἐπικαλεσαμένη} Ργαρταϊ. καὶ γ6. τὸν τοάντων] των ταντων ς2. 
ἐπόπἼἾην] γνωςὴν τ9, τοϑ. Ὁ. Θεὸν καὶ σῳτῆρα] καὶ σωτηρα Θεὸν 

19, 1ο8. Ὁ. α 71. α Θεὸν 243, 5348. Οοπιρὶ. σωτῆρα] σωτερα ς2. 
παρέλαβε] -[- μεϑ᾽ ἑαυτῆς το, τοϑ. Ὀ.᾽ Ργαοπιϊ, καὶ )γ1. τὰς δύο] 
α τᾶς το, 93. Ὁ. τοϑ. θ. Βαρεῖ τὰς ἴῃ σπλτγαθε. πηΐπ. ΑἸεκ. ἅξρα.ς] 

Ἔ αὐῇης 44, 71, 7γ4γ 76, το. αυρας αὐτῆς τού. καὶ Τῇ ἡ μὲν---ἶν- 

δυσιν αὐτῆς} ἱπ «πα ἱπομπιδεδαι!, φκαι ῥίμια α «ἰεἰϊεϊὶς : αἰδα ἀμέενι έφμε- 

ὀαίμν, αἰϊουαπε υοβέπιεπίμπι ἐμ. Ν' εἰ. 1,2. εχ Μϑ8. Οοτῦ. ἐπηρείδε- 

τὸ} ἐπεριδετο ΠΠ. επερειδετο ΧῚ, 71, γ6, τοό, τοϑ. 8. ὡς τρυφε- 
Ῥευομένη) ὡς τρυφερευμε ἕνῃ, ΧΙ. ὡς τρυφερευομενῆν (ν πη]. ἐγαί.) 932. ἃ. 
χεφίζεσα] ἐπικεφιζεσα 195)93.- τὴν ἔνδυσιν αὐτῆς] τὸ ἐνδυμα αυ- 
τῆς 19, 93.8. Καὶ αὐτὴ] και αὕτη 248. ἐρυϑριῶσα] ἐρυϑριεσα 
ΧΙ. ἀκμῇ κάλλους αὐτῆς] ῥγοεπηϊτ. ἐν 93, 8. τοβ. Ὁ. ἐμεβείη τ σι 
Δ Νεῖ. 1Αϊ. εχ Μ5. σοῦ. καλλες] ργϑπιῖῖ. τε 1τοϑβ. ἃ. καὶ 

τὸ τορόσωπον---φόθου] εἰ γαείε: εἶμ: ἐσία!α, φμαβ ανεαῤὶλίτ; οὐκὶ ἀπκίσσε 
ται νεὶ : οον ἐδιδμς οι βίβαίμπι α ἐἑπιοτεγ εἰ γογνιάίαης ὦ αἰοηεῖπο ἱπ {Ὲγ- 

᾿ γονξ πιο 11) φμομὶαπὶ ποῦς γα! ἀπε οομίος ἐγ. Ὗ εἴ. 1,Αἴ. εχ Νῖδ. (οιδ. 

ἱλαρὸν] α 19, 93.8. ἀπερενωμένη} απεξενομενη ς2, 93.8. αποῤε- 
γωμένῃ τοό. ἀπὸ τὰ φόδου] . 93... πτάασας τὰς] α σασας 19. 

κατές] ἐςὴ 93. ΑΙεχ, ργϑπιῖι. καὶ 
ΑΙά. καὶ κατίςη---φοδερὸς σφόδρα ] εἰ ἱκπυεπὶ! Δγίαχέγχεν γέρε (ξάοπ- 

ΚΕΦ. 



ΚΕΦ. ν. 

2. 

ΕΥΤ: 

κα]επέκυψεν] ἐπεχυψεν 19, 93, 8. τοϑ. Β. ΑἸεχ. 

(ς 

ΒΕ ΣΧ ΘῊΗ ". 

 )ΣαΑαΝ “ ’ 233." ρὸ ΄ ἰων 7’ 5» “Ὁ Ν ρ᾿ Ὰ, ἰων 9 », ϑ.. Ὃ Σ- 

ςς αὐτὸς ἐχάϑητο ἐπὶ τῷ ϑρόνου τῆς βασιλείας αὐτϑ, χαὶ πᾶσαν ςολὴν τῆς ἐπιφαγείας αὐτᾶ ἐν- 
«ς δεδύχει, ὅλος διὰ χρυσβ χαὶ λίϑων πσολυτελῶν, χαὶ ἦν φοξερὸς σφόδρα. Καὶ ἄρας τὸ τρόσ-- 

«ς πον αὐτῷ πεπυρωμένον δόξη, ἐν ἀχμὴ ϑυμᾶ ἔδλεψεν" χαὶ ἔπεσεν ἡ βασίλισσα, χαὶ μετέδαλε 
ςς τὸ χρῶμα αὐτῆς ἐν ἐκλύσει" χαὶ χατεπέχυψεν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν τῆς ἄδρας τῆς ππροπορευομό-- 
ες ", ἐξ ε Ν᾿, Ν φρο ἱρὰ ΄ 3 π Ἁ 9 ΄ 9 ΄ 

γης. Καὶ μετέδαλεν ὁ Θεὸς τὸ πωρεῦμα τὸ βασιλέως εἰς τοραύτητα, χαὶ ἀγωνιάσας ἀνεπήδη- 

σεν ἀπὸ τῇ ϑρόγου αὐτθ, χαὶ ἀνέλαδεν αὐτὴν ἐπὶ τὰς ἀγχάλας αὐτᾶ, μέχρις οὗ χατέςη" χαὶ 
παρεκάλει αὐτὴν λόγοις εἰρηνικοῖς, χαὶ εἶπεν αὐτῇ, Τί ἐςὶν Ἐσθήρ; ἐγὼ ὁ ἀδελφός σε, ϑάρ- 
σει, Οὐ μὴ ἀποϑάγης" ὅτι χοινγὸν τὸ πρόςαγμα ἡμῶν ἐςῚν, Πρόσελϑε. Καὶ ἄρας τὴν χρυσῆν 
ῥάθδον, ἐπέϑηκχεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς, καὶ ἠσπάσατο αὐτὴν, χαὶ εἶπε, Λάλησόν βοι, Καὶ 

«ς 

{( 

( 

-(( 

᾿ϑυμε αὐΐκ το, 93. ἃ. 

(( 

(ς “ 9 ἃ 9 ΄ 

ἐσέεσεν ἀχὸ ἐχλυσεῶς. 
3 4 33 

ἀυτη». 
ρῸ , μἊνΨ ͵ 

σους τῆς βασιλείας μου, χαὶ ἕςαι σοι. 

ἐέμε ἐπ (1 ρίογία μα: εἰ ἰρ(ε εγαὶ υοδίτης ῥαγρωτγά, εἰ ονπὶ ἰαρίάε 

2τελτοίο, δἰ ἄντε οἷγρα ἐπ πιάππ εἶκε. Ν' εἴ. 1,21. εχ Μ8. (οιῦ. ἐνώπ. 

τῇ βασιλ.] καϊενωπιον τε βασιλ. 93.Ὁ. καὶ αὐτὸς ἐχάϑητο] καὶ ὁ 
βασιλευς ἐκαϑητο 93.8. ὃ αὐτὸς ἐκαϑητο 93.Ὁ. ἐπὶ τῷ ϑρόνου) 
κ 1Β 447γ93) τοῦ, 226.5. τῆς βασιλείας αὐτῷ} α τῆς βασιλειας 19. 
καὶ τυᾶσαν---ὅλος} αὶ ουπη ἱπιεττηοά, τοό. καὶ τᾶσαν ςολὴν] καὶ 
πάσαν τὴν ςολην 93.Ὁ. καὶ τὴν ςολὴν Αἰεχ. καὶ πᾶσαν τὴν ςο- 
λὴν ἄτο. δὰ ἤπ. οοπι.} παρε Ὁ --- 923.Ὁ. τῆς ἐπιφανείας αὐτῷ] 
ἐπιφανείας ἰλπῖυπὶ 92.8. Ἐἐνδεδύκει] ἐνεδυκεε 11. εγεβίδυσκες ΧΙ. 
ἐνεδεδυσκέε ςς. ενεδεδυχοι 924, ἃ. 1τοϑ. ἃ. Οοπιρὶ. ἐνδεδυκη 93. Ὁ. εδὲ- 
δυκοι τοϑ. Ὁ. ὅλος] ολως ς2, 93.Ὁ. ὅλος διὰ χρυσἈ] ολὼς δια- 
Χρυσος 19. ολος διαχρυσος 93.Δ8. διὰ χρυσὰ καὶ λίϑων] διαχρυ- 
σίου καὶ λίϑων 349. λήϑων πολυτελῶν} λιϑυι τεολυτέλεις ἐπ᾽ αὐΐων 
19. ἔς, 51 ἐπ᾿ αυτω, 93.4. καὶ ἦν φοδερὸ,] ἥν 1ο, 93.8. Φο- 
ξερὸς σφόδρα] φοξερὼς σφοδρα 42. Καὶ ἄρας] καὶ ἦρεν ΑΙεχ. Καὶ 
ἄρας τὸ «πρόσωπον αὐτῷ} ΕἸ τοιιοίομε οσμδὶς μυὲε Ν εῖ. Τδῖ, εχ Μ5. 

Οοιῦ.. πσεπυρωμένον--ἰπέδλεψεν} υἱάδ[ε ἐανε βεμε ἐσωγμς ἐπ ἐπηροί 
γα {μα εἰ ἐγαίμς ο εἰ : Ν εῖ. 1,Αῖ. εχ Μ85. Οοστῦ. δόξη] εν δοξη 10. 
93.8. διαδεῖ δόξη ἴῃ σματαῦς. τὐΐποτε ΑΙεχ. ἐν ἄχμῇ ϑυμδ] α ἐν 44) 
:ο6, ἐν ἀκμῇ ϑυμξδ ἔδλεψεν) ἐνεθλεψεν αὐτὴ ὡς ταῦρος ἐν ἀκμὴ 

ἔδλεψεν} - αὐὔην ὡς ταυρος 93. Ὁ. α ΑἸεχ. 
καὶ ἔπεσεν] και ἐφοδηϑη 19) 93.84. καὶ ἔπεσεν ἡ βασίλ.] εἰ οορίία- 
δ)Ὺ}ἐ ρεγάεγε εάν γέκ, εἰ εγαὶ αγηδίρεως εἰσπιαπε, εἰ αἰἶχὶ!  Οπὶ: σώμα ὁ 

ἐμίγοῖιγε ἱ4 ακίαπι ποπ υοοσίμς ἦ Εὲ ἐἠπεπς τερίπα εεοϊ Δ Μεῖ, 1Δϊ. Οχ 

Μϑ8. Οοἵῦ. καὶ μετέξ.---ἐκλύσοι] εἰ ερηυεν ΐ εοἷογ ἰρήμς ἐπ βείπσι 
γε ει. 1ἴ. εχ Μ58. Οοἵϑ. τὸ χρῶμα αὐτῆς] τὸ σωμα αὐΐης ΧΙ. 

τὸ Ὥροσωπὸν αὐΐης 19, 93.484. ἐν ἐκλύσει] ἐνεκλύση (Πς) 932. Ὁ. 
καϊεξδλείψεν 44) 71, 

γ4, 76, τοό, τ2ο. κατεχυψεν ζα, 64, τοβ, ἃ. 243. Οοπιρί. ΑἸά. ἐπε- 
κάλυψεν 93.0Ὁ. ἐπὶ τὴν κεφαλὴν] α ςς. ἐπὶ τῆς κεφαλῆς ΑἸεχ. 
ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τῆς ἄδρας} μεργα εαρωΐ! αὐγας Ν εἰ. 1,8ϊ. εχ Μ8. Οοτῦ. 
τῆς τροπορευομένης] -[- αντὴ 44) 74. τού, 120. -ἔ- αὐἦης γι, 76, 91.Ὁ. 
ΑΙεχ. τῆς πτορευομένης ΑἸά. Καὶ μετέξαλεν---πραὔύτητα] ει: 
Δ εΡι ἰγαρε Του ἐπ τα εγαἰϊομοη εἰ ζωγογενι ἱρῆως ἐπ ἐγαπφι λέ αίεν; 

νεῖ. 1.21. εχ Μ8. Οογθ. εἰς τπραύτητα] καὶ μετέϑηκεν τὸν ϑυμον 
αὐΐα εἰς πραοτητα 19, 93. εἰς πραότητα Οοπηρί. καὶ ἀγωνιάσας] 
Ἔ ὁ βασιλεὺς το, 93.8. κα ἀγωνιασᾶς το8. ἃ. εἰ εοπίεντίίμς Ὗ εἴ, Τιαῖ, 
εχ Μ5. Οοσῦ. ἀνεπήδησεν] καϊεπηδησεν το, 93. 8. το8. 8. ἐπηδη- 
σεν93.Ὁ. ἀπὸ τῇ ϑρόνου αὐτῷ} α αὐὖα 248. Οοτηρί. Παδεῖ αὐτὰ 
ἴῃ οδαγαέξ. τηΐποτε Αἰεχ. ἐδ μὐὶ μμο ΜΝ εῖ, 1,Δῖ. εχ Μ5. (οι. 
τὰς ἄγχαλας αὐτῷ] ,μὸ αἱὲς με, Ν ει. Ἰιλϊ. εχ ΜΜ5. (ογῦ. μέχρις 

Ζ κατέρη) α 19.93.8. ἀομπες αρκαὶ (5 τεάϊγεε Ν)΄ εῖ. 1,Δῖ. εχ Μδ. (οι. 

καὶ παρικάλε!] και ταρεκάλεσεν 19, 93.8. ταρεκ. αὐτὴν] τγαρεχ. 
αὐτῇ 93. Ὁ. τοραόα! εαπι δεῖ. 1,Δἴ. εχ Μ58. Οοτῦ. 

λα 19, 93.8ἃ. ἐπ νεγὀὶς ραείβεῖς Νεῖ. 1,Δἴ, εκ Μ85. σοῦ. καὶ εἶπεν 
αὐτῇ} α ἄντῇ 19, 93.8. κα τού. δίδει: ει. 141. εχ Μϑ. Οοιδ. 
Τί ἐγιν Ἐσϑηρ] Ηρσῆεν γερίμα, μότον πισα Ἡρϑεν ες, εἰ οοπγ: γορπὶ. Μεῖ. 
121. εχ Μ8. Οοσῦ. ἐγὼ ὁ] ὁ )γ6. ἐγὼ ὁ ἀδελφός σε} ἐγὼ εἰμι 
ὁ ἀδελφος σον 93.8.Ύ ϑάρσει] ϑάρρει 74. 76. ὅτι κοινὸν---Πρόσ- 
ελϑε] φυοπίαπι ργεσρίμηα εονπμπε ἐῇ ποβγήσι, ποὴ αάνεγμε “6. Εσες 

Λερίγηηε ἐπ σιαπν σία οῇ. Ν)0 ει, 1,δἱ. εχ Μ58. (οιῦ. τὸ τπρόςαγμα] 

νοε. 1Π]. 

ΦΝ 
πι 

λόγοις εἰρηνικοῖς] ᾿ 

εἶπεν αὐτῷ, Εἶδόν σε Κύριε ὡς ἄγγελον Θεϑδ, χαὶ ἐγαράχϑη ἡ ἥ καρδία μα ἀπὸ φόξδε τῆς δόξης 
σϑ, ὅτι ϑαυμαςὸς εἶ Κύριε, καὶ τὸ πρόσωπον σὰ χαρίτων μεςόγ. Ἔν δὲ τῷ διαλέγεσθαι αὐτὴν, 

Καὶ ὁ βασιλεὺς ἐταράσσετο, χαὶ σἄσα ἡ ϑεραπεία αὐτῇ παρεκάλει 
Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Τί ϑέλεις Ἐσθήρ; καὶ τί σου ἐςὶ τὸ ἀξίωμα ; ἕως τ ἡμί- 

Εἶπε δὲ ᾿Εσϑὴρ, Ἡμέρα μὲ ἐπίσημος σήμερόν ἐς ιν" εἰ 
ἷ “᾿ . “Ὁ. 5 ΄ νι» νΝ Νν 9 ᾿ 3 ΝΝ . «4 ΄ , 

οὖν δοχεῖ τῷ βασιλεῖ, ἐλϑάτω χαὶ αὐτὸς χαὶ ᾿Αμᾶν εἰς τὴν δοχὴν, ἣν ποιήσω σήμερον. Καὶ εἷ- 

τὸ ὥραγμα ΧΙῪ0; 44) τοό,249ς.. τὸ τρόγαγμα ἡμῶν ἐς!ν} ἐξὶ τὸ 
πραγμα ἡμῶν το. ἢς; πἰῆ τρογαγμα, 93... Πρόσελϑε] καὶ οὐ 
προς σε ἡ ἀπειλη" ιδὲ τὸ σχηπῆρον ἐν τὴ Χειβὶ σου 19, 93.8. 20) ὈΓΖ- 
το πρόσελθε, 93. Ὁ. 

11. Καὶ ἄρας] Εν Λυβωδ Ν ει, 1,2ῖ. ἐχ Μ5. (οιῦ. τὴν χβυσὴν 

ῥαδδω) το σκηπῆρον 19, 93.8.ἁ ῥαδδον] ῥαύδον ΑἸά. ἐπίϑ. ἐπὶ 
τὸν τράχηλον αὐτῆς] εἰ εχίεη άπ πὶ ππαπν ἑρῆκς Ὗ εἰ. ἩΡῚ [" Νἶδ, (οι. 

ἡσκάσ. αὐτὴν] ἡσπάσ. τὴν ᾿Εσϑὴρ ΑἸεχ. Καὶ εἶπεν ζκο. δὰ ἤη. 
ςοπ.} μδῦεῖ Ὁ -:- 93. Ὁ. Καὶ εἶπεν αὐτῷ] ααυτῳ ΧΙ. Εἰ ἀϊχὼ 

ἡ} Ἡρῆεν : νεῖ. Τ1Αι. εχ Μ5. σοῦ. Εἶδον σὲ, Κύριε] α Κυριε 93.4. 
καὶ ἐταράχϑη)] καὶ ἐτακὴ 19, 93.8.Ἡ ἀπὸ φόθου] ἀπὸ τὰ φοῦθου τα, 
64, τοϑ, 8. 243, 248, 249. Οοπιρί. ΑΙά, μιαρεὶ φόξου ἰῃ ςἰιαγαέϊ. πιῖ- 
ΠΟΓΕ Αἰεχ. ἀπὸ φόξου τῆς δόζης σου] απο τῆς δοξης του ϑυμον σου 
Κυριε 19» 93.8Ἱ΄Ἡ ὅτι ϑαυμαρὺς εἶ φυανι ργαοίαγης δὲ δονείπο εἰ. 
[ῖκἱ. εχ Μ5. σοῦ. ὅτι ϑαυμαρὸς εἰς -ἐταράσσετο) χα! Ἐπὶ Τὸ 
πρόσωπον αὐδης μέτρον ἰδρωτος καὶ ἐταράσσετο ὁ βασιλευς 16. εἶ 
Κύρ] εἰ Κυριε μου 449. χαρίτων) χάριτος 93. Ὁ. δϑιαλεγ. αὖ- 
τὴν] διαλεγ. αὐτῇ 93. Ὁ. ἔπεσεν ἀπὸ ἐκλύσεως] -- αὐῆης ΧΙ, 44, 

ς2, ςς, 71) 74» 76, τοῦ, 120, 243, 248, 449. Οοπιρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. επε- 

σεν απο ἐχδυσεως 93. Ὁ. ἀἰδβείεπ!ε ἐγω: (ῥἐγέμε Ὑ εῖ, 1,Αῖ. εχ Μϑ8. Οοτῦ. 
Καὶ ὁ βασιλεὺς ἃς. τὰ ἤπ. ςοπι.} γεχ ἐκγόαιίμν, δἰ οπεπὲς ομγία ἔραν. 

ει, 1,2{. εχ Μ5. Οοτῦ. Φαρεκάλει αὐτήν) καὶ τοαρεκαλουν αὐΐην 
19, 93.8. παρακάλει αὐτὴν ΑἸά, 

ΠΙ. Καὶ εἶπεν] καὶ εἶπεν αὐτῇ 44. 71) 93» Ὁ. τοῦ. ΑἸεχ. Καὶ 

εἶπεν ὁ βασιλ.} ΕἸ ἰρς ργεεαδαίων ἐαπε ἄϊεομε : νεῖ. [κἵ. εχ Μ5. Οοιῦ. 

Τί ϑέλεις] τι ἐξὶν το, 71.93.4. ΤῚ ϑέλεις Ἔσϑηρ) διωκοεάσηεα εἰ 
εοπῦτε γερηὶ πιεῖ, φια οΠ ροβιυίαιίο ἑκα Νεῖ. 1.1. εχ Μ5. Οοἵῦ. Ἐσ- 

976} Ἔΐή βασιλισσα ἢ κξ 93. Ὁ. καὶ τί σου ἄζς. δὰ Άη. οοπν.] 

αναγίειλον μοι καὶ ᾿σονήσω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλειας μα 10, 93.8. 
τί σου ἐςὶ τὸ ἀξίωμα] τι ἐςὶ το αξιωμα σου, οὐπὶ σου (Ὁ ἅς, 93. Ὁ. 
φμοί οὶ ἀοβάογίμνι κεν ἢ Ν εῖ. 1,21. εχ Μ8. Ὅοιν. τὸ ἀξίωμα] α τὸ 

108.8. ἕως τῷ ἡμέσους}) α του 64, 93, Ὁ. 248. (οπιρὶ. ΑΙά, εὡς 
ἡμισείως 249. καὶ ἔςαι σοι] κα και 448. Οοπιρί. εἰ ,αείαπι. Υεῖ. 

[,ἴ. εχ Μ5. (οιδ. 
ΙΝ. Εἶπε δὲ Ἐσϑὴρ] καὶ εἰπεν Εσϑηρ 19) 44. 71») 749 76, 93»8. 

τοό. Εἰ ἀἰχὶ! τερίπα Ν εῖ. 1Δἴ. εχ Μ5. Οοιῦ. Ἡμέρα μου--ἐρ!»] 
ἡμέρα μοι ἐπίσημος ες! σήμερον [ιν --- 93. Ὁ. ἡμέρα μοι σήμερον ἐπί- 
σήμος ἐςιν, οὐυτὴ ἐρὶν ἴῃ σμαγαίξ, πηΐπογε, ΑἸεχ. Ἡμέρα μου ἐπίση- 
μος} α μου 19, 93.8. 120. ἡμερῶ μοι ἐπίσημος 2490. Ἡμέρα μου᾽ 
ἐπίσημος ὅτε. τἀ ὅπ. σοπι. ἴε4.] Ῥοβηλαιΐο πιφα γεχ, ἐπ εομουϊοίο φμοά ζα- 
εἰαη : ογα: εαὐπαδἰς αρωα νιό, ἵμ εἰ απίσις ππ. Εὲ δἰχὶν το: βαι - 

ἐμπάμ ἀοβώενίμπι τερίπ. Νεῖ, 1,31. εχ Μ5. (οι... σήμερόν ἐς») 

ανριον τθ. αυριὸν μοι 93.8. μοι αὐριον τοβ. Ὁ. εἰ ἦν δοκεῖ ] εἰ δο- 
χες δν 19) 93.8. εἰ ὃν εὐδοχει ςς.- δοκεῖ τῷ βασιλεῖ) τῳ βασιλοι 
δοκει 953.Ὁ. ἐλϑάτω] ελϑέτω ΧΙ, ς2, ς ς, 64, 93, Ὁ. 243; 348, 249. 
Οοπιρὶ. Αἰά, Αἰεχ. ελϑέετω ὁ βασιλεὺς 108. ἃ. ἐλθάτω καὶ αὐτὸς 

καὶ ᾿Αμαν) εἰσελϑὲ συ και Αμ.- ὃ φιλος σου 19, 93.»8. 1τοβ. Ὁ. ελϑε- 
τὼ ὁ κυριος μου χαι ὁ ἄμαν 44. ἄς, ἔπε ὁ δουπάο, γι, 74) 76, τού, 

120, 226.5Ὁ. καὶ αὐτὸς] και ὁ βασιλευς ς2, 243. Οοπιρί. Αἰά. ὁ 
βασιλεὺς 64, 93. Ὁ. Αἰεχ. α και 2490. εἰς τὴν δϑοχῆν] εἰς τον πότον 
195) 93.8. ατὴν 71, )6. ἣν ποιήσω] ὃν τοιησω τ9, 93.ἃ. ἣν ἔγω 
Ζ 



Ἐ Σ ΘΗ »Ρ. 

ΚΕΦ. ν. 
᾿ 4 δ 4 Σ 4 Φ, ΄ Ἁ, ΄ 9 ΄ Ἁ, 7 

ὙῈν 0 βασιλεὺς, Κατασπεύυσατε Αμὰν'" οπὼς “σοιησωμεν. τὸν λογὸν Εσϑῆρ' χαι πσαραγιίνονται 

ἀμφότεροι εἰς τὴν δοχὴν, ἣν εἶπεν Ἔσϑθηήρ. Ἔν δὲ τῷ πότῳ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἔσϑὴηρ, Τί 6. 
3 7 3 ΄ .᾿ἫἦᾺΆΧ» Ψ 3 μ᾿ 
ἐςι βασίλισσα ᾿Εσϑήρ; καὶ ἕςαι ὅσα ἀξιοῖς. 

εὗρον χάριν ἐνώπιον τ βασιλέως, ἐλϑάτω ὁ βασιλεὺς χαὶ ᾿Αμᾶν ἔτι τὴν αὔριον εἰς τὴν δοχὴν, 
ἃ , 9. ωὦ νΝ »ν ΄ Ν 5. “ 35». ε » .ΙΟΣΝ ὦ ΄ ε 
ἣν ποιήσω αὐτοῖς, χαὶ αὔριον “ποιήσω τὰ αὐτά. Καὶ ἐξηλϑεν ὁ ᾿Αμᾶν ἀπὸ τῷ βασιλέως ὕπερ-- 9 

χαρὴς εὐφραινόμενος" ἐν δὲ τῷ ἰδεῖν ᾿Αμᾶὰν Μαρδοχαῖον τὸν ᾿Ιεδαΐον ἐν τῇ αὐλῇ, ἐϑσυμώϑη σφό- 
ΝΣ» ἃ 9 ἂν 2. » Ν , Ν ΄ ν᾿, ρὸ 9. “Ὁ κεν, ᾿ 

δρα. Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὰ ἴδια, ἐκάλεσε τὰς φίλες, χαὶ Ζωσάραν τὴν γυναῖχα αὐτῇ, Καὶ ὑπέ- το. 
δ ,) (ὁ . ΜΝ )» κ᾿ δ Ν ἃ ε Νν 9. ΄ .  ο᾽Π»ὲ ΧΖ 
εἰξεν αὐτοῖς τὸν πλδτον αὐτϑ, χαὶ τὴν δόξαν ἣν ὁ βασιλεὺς αὐτῷ περιέϑηχε, χαὶ ὡς ἐποίησεν 

ὃ2)}7κὩς- ᾿ ξ΄ ἃς ε ρὸ φῸ 4 Ν Ἵ» 9 ΝΝ 9 Τά ε Ζ. 

αὐτὸν πτρωτεύειν χαὶ ἡγεῖσϑαι τῆς βασιλείας. Καὶ. εἶπεν ᾿Αμᾶν, Οὐ χέχληχεν ἡ βασίλισσα τ2. 
ν κ᾽ .-2 » ἢ Ν Ν ΣΌΣ ΣΝ .. » Ν » ΄ ΝΝ “ 

μετᾶ. τῇ βασιλέως δδέγα εἰς τὴν δοχὴν, αλλ ἢ ἐμε, χαὶ εἰς τὴν ἀυριον χεχλημᾶ!ι. Και ταυτὰ 13. 
3 Σ ᾿ Ὡ“ » φρο .. 2 ἴ 2 ἰων 3. “Ὁ Ν 4» Ν ὃ ς- ’ ε 

β8ι ὡκ ἄρεσχει, ὁτὰν ἰδὼ Μαρδοχαῖον τὸν Ἰδαῖον ἐν τῇ αὐλῆ. Καὶ εἰπε πρὸς αὑτὸν Ζωσαρᾶ ἢ τ4. 
Ἂ, 9 ,Ὁ Ν ε (λ ΄ ξύλ Ἕ ξ΄ » 5 δὲ εκ ΟΝ ἰδ β λ βῷ , 

γυνὴ αὐτϑ, χαὶ οἱ φίλοι, χοπήτω σοι ξύλον πηχῶν “σεντήχοντα, ὀρύρου δὲ εἶπον τῷ βασιλεῖ, χαὶ 

,, καὶ παραγίνονται] καὶ τσαρεγένοντο ΧΙ. ΑἸεχ. 

“τὸ ἀξιωμα] αὶ 44, τοῦ. 

ὧδ Χ 

τοοιησω 44). 71) 74) 6, ιοό, ,2ο. σήμερον] ἀνριον 19, 93.8. αὖ- 
τοῖς 93. Ὁ. 

Υ. Κατασπεύσατι] οὐ γκοιαι ΠῚ, ΧῚ. Αμαν] ργαβιηϊ. 
τὸν 93. ὅπως τποοιήσωμεν] βτὼς ποιήσωμεν ΧΙ. ποιῆσαι ΑἸεχ. 

εἰς τὴν δοχὴν] ἐπὶ 
ἣν εἶπεν ᾿Ἐσϑὴρ] ἣν ἐποιησεν Εσϑηρ δειπ- 
Ἔ δειπνον πολυτελὲς (Ὁ --- οΖ.Ὁ. εἰ- 

Ἐσϑήρ υἷς.} 

τὴν δοχὴν τοϑ. 8. ΑἸεχ. 
γον ολυτεέλες τ, 93. 8. 

πεν υἷς.} ἐποίησεν 64, 243, 248, 249. Οοιμηρὶ. ΑΙά. 

α 240. 
ΑἹ. Ἐν δὲ τῷῳ---πρὸς ᾿Εσϑηρ] καὶ εἶπεν ὃ βασιλεὺς προς Εσϑηρ εν 

τω ότω τῇ οἰνου 93.8. ἔς, Οὐπὶ τὸ οἱνε {00 (9. 91. θ. ἔς, πε εν 

τῶ τσατω, τοϑ. Ὁ. ἢς, οὐπὶ τοῦ οἴνου (δ δ ἴῃ ομαγαᾶ!. τπυΐπογο, ΑἸοχ. 
εἶπεν] ῥγατηϊῖ. καὶ 9. τρὸς Ἐσϑὴρ] 

α 44. τοό.  ΣἊΤί ἐρὶ] τί ἐξὶ σοὶ ς2,) 64, 74, τοῦ, 120, 243, 248. 
Οοπιρὶ. ΑἸά. Τ΄ ἐρι βασίλισσα Ἐσϑήρ] ἡ βασιλισσα τι το ϑελη- 
μα σου το, τοϑ. Ὁ. τι σοι ἔσϑηρ 44. τι εςὶ ἔσϑηρ ἡ βασιλισσα; τι 
τὸ αἰτημὰ σε; καὶ τι ἀξιωμα σε; ἑως του ἡμίσους τῆς βασιλειας μου, 

(ΠῚ τι ἐςι--βασιλισσα {Ὁ -:- εἴ σεῖεγα (Ὁ κί, 93. Ὁ. ἐς!] ἔςαι 

(ουπι αἰΐετο ἵ Πιροτίοτίρι.) σοι 536.5. βασίλισσα ᾿Εσϑὴρ) Ἐσϑηρ ἡ 

βασιλισσα; τι το αἰτήμα σε; καὶ τι τὸ ἀξιωμα σου; 93. κα βασι- 
λισσα τιοό6, Ἐσϑὴρ ἡ βασίλισσα ΑΙεκ. καὶ ἔγαι} καὶ ἐςαι σοι 

ΧῚ, 44) 2, ςς, 64, γ1,) 745 76, 93. Ὁ. τού, 120, 236. (πρὶ. ΑἸά. 
ΑΙεχ. καὶ ἔςαι ὅσα ἀξιοῖς] αἰτησαι εως ἡμισες της βασιλείας μου 

καὶ ἐσαι σοι ὁσῶ αξιοις το, τοϑ. Ὁ. ἔς, ἔπε αἰτησαι, 93. ἃ. 
ΝΙΙ. Καὶ εἶπε] καὶ εἰπὲν Εσϑηρ 44, 93. τούς τοβ. Β. ΑΙεχ. καὶ 

τὸ ἀξίωμα] τῷ (Πο) αξιωμα μου ΧῚ. το 
αξιωμα με 71) 74, 76, 93, 243, 248. (πρὶ. ΑἸά, ΑἸεχ. 

ΝΙΠ. Εἰ εὗρον] ει εὐρω 249. ἐνώπιον τὰ βασιλ.] ἐναντίον τὰ 
βασιλ. ΧΙ. ΑΙεκ. εναἧιον σου βασιλευ 19, 93. ἐλϑατω] ελϑέτω 
ΧΙ, ςς,) 645) τοϑ, 8. 243) 248, 249. Οοπιρὶ. ΑΙά. καὶ εἰ εἰπὲ (Πς) τον 

βασιλεα ἀγαϑὸον δεναι το αἰτημα μὸν και ποιῆσαι τὸ ἀξιωμα μον ελ- 
ϑέτω το. ἔς, πἰῆ ἐπι τὸν βασιλ. 93. 8. ἤς, πΙἢ ἐπι τὸν ἤπε εἰ, 93. Ὁ. 

. ἐλθάτω ὁ βασιλεὺς] ελϑέτω ὁ κυριος με ὁ βασιλεὺς 44) 71» 
74, γ6, τού, τ20, 216. ἔτι τὴν αὔριον] ἐπι τὴν ἄυριοῦ 52) 64, 248. 

Οοπρρῖ. ΑἸά. (Αἴοχ. ὅπ ---} και αὐυριον το, ἃ. ἔτι τὴν αὔριον--- 

ποιήσω αὐτοῖς] εἰς τὴν δοχὴν ἣν ποιησω αὐῇοις καὶ τη αὐριον το, τοϑ. Ὁ. 
ἢς, ηἰ τὴν αὐριον [00 -:- ῥτὸ καὶ τῇ αυριονς 93. Ὁ. εν τη δοχη ἣν 
τοοιησω αὐῖοις καὶ ἄυριον 93.8ἃ. εἷς τὴν δοχὴν ἣν ποιήσω αὐτοῖς] 
α 120. ἣν τοοιήσω αὐτοῖς] ἣ ἢν Έγο χοίπσῷ 44, ιο6. ἣν ἐγω ποιησω 

αυριον 71, 74. 76, 236.Ὑ καὶ αὔριον] καὶ αυριον γὰρ τ0, 44, 74) )6, 
93. τοῦ, 120, 236. ΑΙεχ. α αὐριον 7ι. τα αὐτά] καΐα τα αὐτὰ 

τ. καῖα ταυτα 44) 71) 74, 76, τού, τ2ο, 226. καΐα ταυτα" κὄι 
εἶπεν ὁ βασιλεὺς" τοιῆσον καΐα τὸ ὀρομα σε. 93.8. -Ἐ καὶ εἶπεν ὃ 
βασιλεὺς" ποίησον καῖα τὸ ϑελημα σε (Ὁ -:- ο1. Ὁ. 

ΙΧ. εείξ οοῃ. ἱπίερτ. τς. Καὶ ἐξηλϑεν] Ργδβπη. καὶ ἀπηγ- 
γελη τὼ Αμαν καΐα ταυτα, και εϑαυμασε: καὶ ὁ βασιλευς ἀναλυσας 
ησυκαζε [Ὁ 5- 93. Ὁ. Ἐργεβας ο ἐαφιε ἐδίο 4 Ψυὶσ. Καὶ ἐξηλ- 

ϑὲν ὁ ̓ Αμᾶν--τὰὲς φίλους ἰπ οοπη. {64.] καὶ ἀπηγίελη τω Αμαν καΐα 
ταυτα, καὶ εϑαυμασε. και ὁ βασιλευς ἀαναλυσας ἡσυχαζε. ὁ δὲ Α- 
μᾶν ἐἰσηλθὲν εἰς τὸν οἶκον αὐ καὶ συνηγαγε τοὺς φιλους αὐΐε και 
τες υἱὲς αὐΐξ 93.4. ἔς, ηἰῇ ἡσυχάσεν, τοϑ. Ὁ. ὃ ̓ Αμῶν] κα ὁ 44, 
64, τού. (οπιρ!. ΑἸά. Αἰεκ. ἀπὸ τῷ βασιλέως] α 93.Ὁ. Να]ρ. α 
εὔπμα Υοῖ. 1.Δῖ. ἐχ Μ5. (ον. ὑπερχαρὴς] ὑπερχάρις 248. (οπηρὶ. 

Ργαγαϊ, ἐν τὴ Ἡμέρα ἐκείνη 10 ἃς 92. Ὁ. ὑπὲρ χαρᾶς 240. ὑπερ- 

χαρὴς ὅτο. δὰ ἢἤη. οοπι. ᾿ 7 ἐγεςεμ! οἱγὶ σμϑε ἔθ, οἰ ΟΡΜΕ: σααογαυετ μη 

ει ς ίανοεδειμς ἀμίϑρι ποπ σάογαυνΐ ἐμρι. Νεῖ. Τ1,Αῖ. εχ Μϑ. (οι. 

Ἐν δὲ τῷ τσότῳ] κα 19. 

᾿ ξύλον 93. 8. 

ἀδλλινδμβνο Ργα πε. καὶ 248. Οοπιρὶ. χαν ευῴραινος τὴ καρδια, 
οὐπὶ τῇ καρδιὰ 11 Ἀξ,) 93.Ὁ.: ἐν δὲ τῷ ἰδεῖν ᾿Αμῶν] , ̓Αμᾶν ΑἸεχ. 
Μαρδοχ. 7 ργαπιῖῖ. τὸν 93: θ. ἐν τῇ ἢ αὐλῇ] Ἢ τὰ βασιλεως, καὶ εκ 

ἐξανεςη 5δὲ ἐτρομῆσεν απ᾿ αὐτῇ (Ὁ κζΚ 93.Ὁ.- ἐϑυμώϑη)] -Ἐ Αμαν 
ἐπι Μαρδοχαιον, οὐ Αμαν Ὁ -:-- εἴ ἐπὶ Μαρδοχ. (δ κί, 93: Β. 
-ἰ- ̓ Αμᾶν ΑΪοχ. 

Χ. Καὶ εἰσελϑὼν) καὶ ἐνεγκρατευσατο Αμαν και ἀδηελϑις ΟἿ ΠῚ 
καὶ ἐνεγκρ. Αμ. ὧδ ἈΚ, 93. δ. καὶ εἰσῆλϑεν ΑἸεχ. 
ὅς. δὰ ἤη. οοπι.} “4 ἐπα} ἀκίονι ἕπαπ ἱπ ἄοππκηε ἡμαπε ἐγὺβίς,) εἰ νε 

σαὶ απηῖεος (μοι, εἰ ααἱ Ζοίανγανε μχογῶπ (με: Ψεῖ. 1,λῖ. εχ Μ5. (οχῦ. 

Καὶ εἰσελϑὼν ὅτε. 4 ἤπ. οοπι. ἴ64.] καὶ συνηγαγε τες φιλες αὐτῇ καὶ 
τὸς υἱὲς αὐτὰ το. ἐκάλεσε] και αποςειλας Αμαν ἐκάλεσε, οὐ] 
αποςειλᾶς {Ὁ Χί, εἴ Αμαν 100 -:-, 93. θ. Ργαθη)ϊ. καὶ ΑΙοχ. Ζω- 

σάραν] Ζωραν 93. Ὀ. - Σωσάραν ΑἸεχ. ' 

ΧΙ. Ὀεεῖξ οοηλ. ἱπίερτ. 93.841. Καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς; α ἄυτοις 
2409. εἰ παιγαυὶ εἰς Νεῖ. 1,Δϊ. εχ 'Μ8. (οτῦ. τὸν λξτον---δόξαν) 

τὴν δοζαν καὶ τὸν λετον αὐτε 93.Ὁ.- τὸν ὥλξτον αὐτῇ α αὐτὰ 
44, τιοό. τὸν λᾶτον αὐτῷ ὅς. δὰ ἤη. σοπ). ορμίσαείαπι ρίογὶ (μα. 
Με ει. 1.31. εχ Μ8. Οοσῦ. ἣν ὁ βασ. αὐτῷ περιέϑ..} και τὸ πληϑὸος τῶν 

υιων αὐἷε, και παίῆα ἃ περιεϑηκεν αὐτω ὁ βασιλευς, οὐπὶ καὶ το---πανῖα 
ὅδ κΚ, 93... ὁ βασιλ. αὐτῷ] αὐτῳ ὁ βασιλ. 44, τού. 
σιεριέϑηκε] τοεριέϑηκεν αὐτῷ ΑἸεχ. 
τὸν ἡγεισσάι 93. Ὁ. ΑΙεχ. ᾿ 

ΧΙ]. Καὶ εἶπεν---ἰμὲ] καὶ εκαυχατο λεγων ες αδενα, κέκληκεν ἡ 
βασιλισσα εν ἐπισιμὼ ἡμέρα αὐΐης εἰ μη τον βασιλεα καὶ ἐμε μόνον τ0. 
καὶ ἑκαυχαάτο λεγὼν ὡς ἰδινὰ κεχληχεν ἡ βασιλισσὰ εἰ μὴ τον βασιλεα 
και ἐμὲ μόνον 93. ἃ. ἔς, οιπὶ ἐν ἐπισημω μέρα αὐΐης μοί βασιλισσα, 
1τοϑ. Ὁ. Εἰ ρἰονίαδαΐμγ, ἄΐσεπε: Νερείπεσι τες ἱποϊαυΐ!, πἰβ πῖὸ ῥοίμπε; 

γέρίπα αμΐσορι πμἰδίμς πισηλίοπεηι ὕεοί!, πὶ ὑπαὶ: οἰ ἐρο (πε πεοεβατίμ ἱμμς 

2. “0 
ἄντ 

΄ Λε “ὍὋ 

τορρωτεύειν καὶ ἡγεῖσθαι) τρω- 

ἐμεῦ οὐεμες ἀραῖζος ἐσ) (εὐ σμίενε πε (ῤγα σραπέι, οἰ αὐ ονιμὶόνς 

αὐοναίωγ. ΜΝ εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ8. Οοιῦ. εἶπεν ᾿Αμᾶν, Οὐ κέκληκεν] μαθεῖ 

ἧπ ομαγαθς. πηΐποτε Αἰεχ. ἡ βασίλισσα] ργαπιῖι. Εσϑηρ 93.Ὁ. 
ΑΙεχ. ἐϑδένα] 249. ἐθϑένα ΑΙεχ. εἰς, τὴν δοχὴν] -Γ αὐτῆς 74, 
γ6. . ἀλλ᾽ ἢ ἐμὲ] εἰ μη ἐμε ΧΙ. καὶ εἰς τὴν αὔριον] καὶ αυριον 19, 

93.-81. κέκλημαι) κεκλῆκεν ΠῚ. χεχλῆχε μὲ 44) ζ2, 71) 74, 76. 
τού, 120, 236, 24.3.5 248. Οοπιρὶ. ΑΙά. κέκληκέμαι (6) 92.4. ἐμέ 
κεχλῆκε μέῖα τε βασιλεως, οὐ μέϊα τε βασιλ. Ὁ κ(, 93. Ὁ. 

ΧΙΙΠΠ. Καὶ ταῦτα] ΕἸ ἀκε ον»ικπία Νεῖ. 1.1ἴ. εχ Μ8. (οι. Καὶ 

ταὐυτα---ἴδω] τετο δὲ λυπεῖ μὲ μόνον οταν ἰδὼ το, 93:8. μοι οὐκ 
ὠρέσκει} οὐκ ἀρεσκε μοι ἐν σαντι τω χρονῶ, Οὐπὶ ἐν τσαντι τω χρονω 
( "Κ,93.Ὁ.- Μαρδοχαῖον] ρτεαιπιϑῖτι. τὸν 19, 93. θ. τὸν ᾿Ιπϑαῖον]} 
κ44. τὸν Ἰκδ, ἐν τῇ αὐλῇ] ἐν τῇ αὐλῃ τὸν 15δ. 249. ἐν τῇ αὐλῇ] 

“Ἢ τοῦ βασιλεως καὶ μὴ προσκυνεῖ με 195) 93.8. καθήμενον ἐν τὴ ν- 
λη τοῦ βασιλεως καὶ μὴ τροσκυνεντὰ μεγ οἴιπὶ καϑημ. εἴ τ. βασιλ. 
00 δ, εἴ και μη σροσκ. με (Ὁ -:-) 93. θ. πον σάογαπίεπι πε. Μεῖ. 
1,1. εχ Μδ. (οτῇ. 

ΧΙΝ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν] και εἶπεν αὐτω το, 93.8Δ Ζωσαρα) 
λ 44) τοό. Ζωρα 93. . Σωσαάρα (ἢς ἰηΐτα) ΑΙεκ. Ζωσαρα---οἱ 
φίλοι] Ζοίαντα μχον μια, εἰ απαοὶ εἶκε αὐ δππ ς Ν εἴ. 1,λϊ. εχ Μϑ8. (οτῦ. 

καὶ οἱ φίλοι] καὶ τραῦες οἱ φιλοι αὐτϑ, οὐπὶ τραΐες εἰ αὐτὰ (Ὁ Χὰ, 
93... καὶ οἱ φίλοι---κοπήτω σοι ξύλον] εκ γενες Ιαδαιων ἐςιν" ἔπε 
συγκεχωρηχκε σε ὁ βασιλευς αφανισαι τοὺς ἴπαϑδαιες καὶ ἐδωχκεν σοι οἱ 
ϑέοι εἰς ἐχδικησιν αὐτῶν ἡμέραν ολεϑριον καὶ κοπήτω σοι ξυλὸν 19. εχ 
γένους Ι5δαιων ἐςιν; ἐπισυγχεχωρῆχε σε ὁ βασιλευς ἀφανίσαι αὐτὲς" 

και ἐδωκαν σὲ οἱ ϑεοι εἰς ἐκδίκησιν αὐΐων ἡμέραν, ολεϑριον. κοπήτω σοι 
ῇς, ἢ αφανισαι τὰς ἴπϑαιες, τοϑ. Ὁ. κοπήτω---πὲν- 

Καὶ εἰσελθὼν 

Καὶ εἶπε, Τὸ αἴτημά μου, χαὶ τὸ ἀξίωμα: Ἐἰ 7. 8. 

11- 



ΚΕΦ. ν. 

ΕΞ Σ ΘῊ Ρ. : 

χρεμασϑήτω Μαρδοχαῖος ἐπὶ τοῦ ξύλου: σὺ δὲ εἴσελθε εἰς τὴν δοχὴν σὺν τῷ βασιλεῖ, καὶ εὐὖ- 

φραΐνου" χαὶ ἤρεσε τὸ ὁῆμα τῷ ̓ Αμᾶν, χαὶ ἡτοιμάσϑη τὸ ξύλον. ᾿ 

’ 39. » Ν᾿ “Ψ ΞΙΧΑ ρ. ΄ Ν ΄ 2 ΄ ἘΣ 'ϑΝ ΄ 2 . 

Ο ΔΕ Κυριος ἀπεέςῆσε τὸν ὕπνον ἀπο τὸ βασιλέως τὴν νύχτα ἐχείνην'" χαὶ εἶπε τῷ διαχόγῳ αὐτϑ 

εἰσφέρειν γράμματα μνημόσυνα τῶν ἡμέρων ἀναγινώσχειν αὐτῷ. Εὗρε δὲ τὰ γράμματα τὰ γρα- 
φέντα περὶ Μαρδοχαίε, ὡς ἀπήγ[ειλε τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν δύο εὐνόχων τᾶ βασιλέως ἐν τῷ φυ- 

Λασσ εν αὐτὰς, χαὶ ζητῆσαι ἐπιξαλεῖν τὰς χεῖρας ̓ Αρταξέρξῃ. Εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς, Τίνα δόξαν 

ἢ χάριν ἐποιήσαμεν τῷ Μαρδοχαίῳ; χαὶ εἶπαν οἱ διάχονοι τοῦ βασιλέως, Οὐχ ἐποίησας αὐτῷ 

δδέν. Ἐν δὲ τῷ τουνϑάνεσϑαι τὸν βασιλέα περὶ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου, ἰδὲ ᾿Αμᾶν ἐν τῇ αὖ- 
λῆ" εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς, Τίς ἐν τῇ αὐλῇ; ὁ δὲ ᾿Αμὰν εἰσῆλθεν εἰπεῖν τῷ βασιλεῖ, χρεμάσαι τὸν 
Μαρδοχαῖον ἐπὶ τῷ ξύλῳ, ᾧ ἡτοίμασε. Καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τὰ βασιλέως, ᾿1δὲ ᾿Αμᾶν ἕςηχεν 
Φ ρὸ 9, Ὁ Ἀ, “4. ε Ν ζή 9. ’΄ ᾿ 

ἐν τῇ αὐλῇ" χαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς, Καλέσατε αὐτόν. ἘΠπε δὲ ὁ βασιλεὺς τῷ ̓ Αμᾶν, Τί σοι- 

ἥσω τῷ ἀνϑρώπῳ, ὃν ἐγὼ ϑέλω δοξάσαι; εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ᾿Αμᾶν, Τίνα ϑέλει ὃ βασιλεὺς δοξά- 

τήχοντα ) εχ γένους [5δαιων εἐςιν" καὶ συγκεχωῤῆκε σε ὁ βασιλεὺς αφα- 
νισαι τὸ εϑγος των Ι5δαιων" καὶ ἐδωκαν σοι οἱ ϑὲεοι εἰς εχδικησιν αυτων 

ημεραν ολεϑριον' χοπήτω σοι! ξυλον υψηλον, ΟἸΠῚ εκ γένους --ολεϑριον 

(Ὁ -:-, εἴ υψηλον: (Ὁ δ, 93. Β. κόπτειν (αὀείπενε) σοι ξύλον ἕν ἀπὸ 

πεντήκοντα πηχῶν 4 Οὐάϊος5 ϑεγρ. κοπήτω σοι ξύλον] αὶ σοι 44, 
γι, 74, 76, τού, 236. Βιαθεῖ σοι 'ῃ ομαγδέξ, πίπογε ΑἸεχ.0 πηχῶν 
πεντήχ.) πηχέων πεντῆχ. 240. 2εώἶωνι φεϊηφμαρίπια Νεῖ. 1,3. εχ Μ|55. 

Οοιδ. εἰ Ρεο. ὄρθρου δὲ---τῷ ξύλε] καὶ κεισϑω, καὶ χρεμᾶσον αυ- 
τον ἔπὶ τὸ ξυλε, ορϑρισας δὲ τρος τὸν βασιλεα λαλησεις ἄντ 109, 

93.8.. ὄρϑρου δὲ ὅζο. δά ἤπ. Τςοπλ.] εἰ (μι ῥεμδαίμν ἐγαβίπα ἐϊε Μαν- 

ἐἰρελισης ἵπ ἐο. Εἰ ργαείμενι εὐ ̓ ρπεπι πὶ ρα ποῦς. Ν εῖ. 1,Αῖ. οχ Μ95. 
(οι. εἶπον τῷ βασ.} εἰπε τω βασ. 93. Ὁ. κρεμασϑήτω) κρεμ- 

μασϑήτω (ῇς 4101) γ4. Μαρδοχαῖος} ργϑεπηῖτι. ὁ 93. θ.΄᾿ὀ ὀ σὺ δὲ 
εἴσελϑε---εὐφραίνου] καὶ νυν εἰσελϑων εὐφραίνου προς τον βασιλεα το. 
εἰς τ. δοχ. σὺν τ. βασ.] συν τ. βασ. εἰς τ. δοχ. 93. Ὁ. 
ῥῆμα τῷ ̓ Αμᾶν] α τὸ ρημὰ 19, 93. 8. 
μᾶσε 2, 64, τοϑ,8. 248. (οπρ!. ΑΙά. 

χαι ἐποίησεν τὼς 105) 93. 8. 

καὶ ἤρεσε τὸ 
καὶ ἡτοιμάσϑη] χαν πτοι- 
καὶ ἡτοιμάσϑη τὸ ξύλον] 

Ι. Ὁ δὲ Κύριος] ὃ δὲ δυναῖος το, 93... Ὁ δὲ Κύριος ὅτο. δὰ 
ἤη. οοπλ.} 7υάκονερ ἀμί εμς γεδεγπαῦῖ πιαπίρη ἰοδίογῖς σοὶ ἰότωπι, 

φμοπ “εγίβψεγα! τε πιεπιοσίαι ζάσεγε αγοοεκρο: Δεῖ, 1,Αῖ. εχ Μ9. 

Οοτῦ. ἀὠπέρςησε τὸν ὕπνον] ργαεπηϊτῖ. τὴν νυκτὰ εχειγὴν 93. . Ὁ. 

τῷ βασιλέως} α ἀπο 19. 93. ΑΙά. τὴν νύκτα ἐκείνην] Ἔ ἢν αγρυπ- 

νῶν 19. Βῆς 93. ϑ. τῇ νυχτι ἐχείινὴ τοό. χαὶ εἶπε ὅτε. δὰ ἔῃ ςοπ.] 
και ἐκλῆϑησαν οἱ αναγνωςα!) καὶ τὸ βιδλιον.. τῶν μνημοσυνῶν ἄνεγι- 

γωσχεέτο αὐτὼ 10. ἔς, ἤπε αὐτῶ, 93. 8. 

λῳ 11, 11], ΧΙ, ςς, 93. Ὁ. 1ο8,8. 249. αὐτῷ}, 1ο8.8. εἰσφέ- 

ρε!»] εἰσφερων 11]. γραμμαΐα μνημόσυνα] ργατηϊ. τὰ 93.Ὁ. τῶν 

ἡμερὼν] ΡΓαΠ τ. λογὼν (Ὁ χς 93. Ὁ. ἀναγινώσκειν αὐτῷ} αντῳ 

και ἀναγινώσκειν 44) τοῦ. ργρηϊ. χαὶ 71) 74, 76, 436. 
αντα ΧΙ. αντα ενωπιὸν τε βασιλεὼς πὰ »Νς 93. Ὁ. 

Π. Εὗρε δὲ ὅτε. δὰ ἤη. οσοπι.} καὶ ἣν ὑποϑεσις των εὐνδχων χαι ὃ 

2.δ 
ΧΊΤΟ 

τῷ διακόνῳ] τῳ διδασκα- 

ἐποιησε Μαρδοχαιος ἐνεργετημα του βασιλεως. τ9. ἔς, πῇ! τω βασι-᾿ 
λει, 93.ἃ. φμοπίαπι ἐἰδεγαυϊέ δμμ 6. ῥεγίομδ,) ἀε ἀμοόμς “αάομὶ δε: 

Ἠαβαρεο εἰ Τλεάοεο, φιὶ νοΐϊμεγαπι ἐμπι ἱπιεγβεετγε 
,“αᾶμκπι Μανάοολεεὶ. Ν᾿ εἰ. 1,Αι. εχ Μ5. Οοσρ. τα γράμμαἶἾα] κα τ1ο8. ἃ. 
α τὰ 248. Οὐπιρ. τοερὶ Μαρδοχ.---βασιλεῖ] ὡς ἀπηγίειλε Μαρ- 
δοχάιος τω βασιλει 923.0. ἀπήγίειλε] ὑπήγίειλε Οοπηρΐ. 

τῶν--ἰβασιλέως] περι τῶν Γαξδαϑαν καὶ Θαρας τῶν 

βασιλεως, οὑπὶ τῶν Γαῦ. καὶ Θαρ. {δ ΚἈΚ, 93.0. τα βασιλέως] αυ- 
τα 1. κν44γ)106. καὶ φητῆσαι ἐπιξαλεῖν] καὶ ζητῆσαι ἐν τῷ ἐπι- 

δαλεῖν αὐτὰς, οὐπν καὶ ζητῆσαι ἴῃ οἰιδγαξ!. τηΐποτε, ΑἸεχ. φητῆσαι) 

φητήσεται 1τοΒ.84. ἐπιξαλεῖν] τὸ ἐπιξαλεῖιν 93.Ὁ. τας χεῖρας] 
Ἔ αὐὔων 44) 71. 74, 76, τού, τ2ο, 236. ᾿Αρταξέρξζηῃ] ἐπι Αρτα- 
ξερζην τον βασιλέα 44) 719) 745) γ6, τού, τ20, 236. 

11. Εἶπε δὲ--δόξαν]) εἰπε δὲ ὃ ἜΟΊΝΝ τοις διακόνοις ανΐκ τινα 
δοξαν 44, 715 74.. 76, 93. Ὁ. 120, 236. Εἶπε δὲ δις. δὰ βη. σοπι.] 
καὶ ἐπεφςῆσεν ὁ βασιλεὺς τον νεν σφοδρα λεγων τῦιξὸς ανηρ Μαρδοχαῖος 
εἰς παραφυλακῆν τῆς ψυχης μου διοτι αὐτος ἐποιήσε με ζην αχρι του 
νυν και καϑημᾶι σήμερον ἐπὶ τὰ ρον μ8. καὶ οὐχ ἐποιῆσα αὐτω 59ὲν. 
ουκ ορϑως ἐπϑιῆσα. καὶ εἰπὲν ὃ βασιλεὺς τοις πταισιν αὐτε' τί ποιησω- 
μὲν τῶ Μαρδοχαιω τω σωτῆρι τῶν λογὼν 19, τοϑ. Ὁ. καὶ ἐπεςη ὁ βα- 

σιλεὺς τον γεν σφοδρα ἀεῖπάε ροῖξ ἤραζίιπι τἤιπὶ ᾿Ἰποαγιπὶ ἴῃ Οοάϊος--- 

Σ εἰ ἰεσὶ! ἰεῦζον ὀεπο- 

Α 
σερι 

0 εὐγϑδχῶων τον 

εν Αμαν εἰς αὐλὴν τοῦ βασιλέως 4 Οοάϊοες. ΘΕΓΡΊΙ. 

τω βασιλει, ινὰ κρεμασὴ τὸν Μαρδοχαῖον 93. 8. 
αὐτῷ} 

καϑημαι σήμερον ἐπὶ τοῦ ϑρονου μου, καὶ οὐχ ἐποιησα αὐτὸ (ῇς) α9εν". 
εκ ορϑως ἐποίησα. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοις σαισιν αὐταὶ τι τοοιησω- 

μὲν τῶ Μαρδοχαιω τὠ σωτῆρι τῶν λογων τετων; 93.8ἃ. ΕῚ εορεπιε- 
"ποῦ σίμς: τὸς ἀἰχὴ!: ῖο) ποπάεσι ζεοίπμς ἀμὶς ἠονπῖπὶ {εεμπάΐμνε φμοα γεοΐ 

ποὐὶ: ἢ Νεῖ. 1. εχ Μ5. (οι. Τίινα--ἰποιήσαμεν) τινα ἐποιησα- 

μεν ϑοζαν ἢ χαριν 93: θ. τῷ Μαρδοχαίῳ] -ξ περι τατα [00 κξ 93.Ὁ. 
α τῷ 240. χαὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 93, Ὁ. τοϑ, ἃ. 248. (οπιρὶ. ΑΙοχ. 

᾿ οἱ δι 5. οἱ βασιλ.]. 44. τοό. τὰ παιδάρια τω βασιλεῖ, οἱ εκ της δια- 
κονιᾶς 93. Ὁ. ἢς, οὔπὶ τ. τσαιδ' τ. βασιλ. ἴῃ οβμαγαξξ. πύποτε, ΑΙεχ. 
ἐδέν} εϑὲν 44) 93. Ὁ. 1οό. ΑΙεχ. τ ἐπὶ τορονοίας τὴς πιςώσεως αὐτὰ 

ἣ πρὸς σέ. Οοάεχ ὑπι8 δεγρὶ!. -Ἐ- εδάεπι, ἤης αὐτὰ, Οοάσχ ἀπὰς 
ΘΟΓΡΊΙ. 

ΙΝ. Ἐν δὲ τῶ αὐθών θά τῇ αὐλῇ 29] καὶ νοηφαλῖες οἱ νεα- 
γισχοι διεφϑϑοναν αὐτῶ" ἔνέχειτο γὰρ φοδος Αμμαν ἐν τοις σπλαγίροις 
αὐΐων: καὶ ἐνοησεν ὁ βασιλεὺς" καὶ ϑγένετο ορϑρος καὶ ἡρωτησεν ὁ βασι- 
λεὺς τις ἐςὶν ἐξω" καὶ ἦν Αμμαν 195» 108. Ὁ. 86, Π1Π] ενενοῆσεν» 93. 8. 

Ἐν δὲ τῷ πουνϑάνεσϑαι ὅς. δά ἤη. σοπ). ε4ᾳ.} Ζ ρίϊαυῖε αμέενα ἔνιαι 
ἐπ γερία γερὶδ) εἰ ἱγοζοπεὶ υἱγὶ σμηπ ἐεο. ΕἸ ἐπὶ ἐετγορ αγὶ! γοχφιὶ εὐδ ἱπ τὲ- 

σία. Εἰ ἀϊχεγμπ οἱ ρμετὶ : “ἅσιαπ. ΕἸ τες ἀϊχὶι. ἤζοσείκγ. Νὶ εἴ. 1.Δῖ. εχ 

Μ5. Οοιῦ. τὸν βασιλέα---ἰδὰ ᾿Αμᾶν] τὸν βασιλεα ταυτα ιδου 
Αμαν 445 1το6. ποερὶ τῆς εὐνοίας Μαρδοχ.] κα 93.Ὁ.- Μαρδοχαί5} 
ῬΓτ τ, τὰ 71) 74) γ6, τιοβ8.4. ἰδὲ ᾿Αμῶν--εἰσῆλϑεν] καὶ δου 
᾿Αμᾶν εἰσηλθϑὲν εἰς τὴν αὐλὴν οἰχ τοῦ βασιλέως τὴν ἐξωτέραν, ΕΠΠ| εἰς 

τὴν αὐλὴν ὅς. {00 Χ, 93- Ρ. ἰδὲ ᾿Αμὼν ἐν τῇ αὐλῃ] καὶ τοπρωὶ ἤλ- 

εἶπε δὲ--- τῇ 
αὐλῇ 25] α ουπὶ ἱπιεγπχθά. 24) 76, 249. ὁ δὲ ᾿Αμῶν} κα Αμαν 64, 
243) 248. Οοτμηρὶ. ΑἸά. ὁ δὲ ̓ Αμὰν εἰσῆλθεν ὅζο. δά ἔπ. οοτῃ. ἴ64.] 
Αμμᾶν δὲ ὠρϑρικει λαλησαι τῶ βασιλει ινὰ χρεμαᾶσει τὸν Μαρδοχαιον. 
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς εἰσαγαγεῖν αὖον ῖ9. Αμαν δὲ ὠρϑρικει λαλησαι 

εἰπεῖν τῷ βασιλεῖ 
εἰπεῖν τὸν βασιλεῶ 74. ἐπὶ τῷ ζύλῳ] εν τῳ ξυλῳ 64, 243, 248. 
Οομρὶ. ΑἸά. ἐπι τὸ ζυλον τοβ. ἃ. ἐπὶ τὰ ξυλεὲ 2490. ᾧ ἡτοίμασε) 
ὦ ἡτοιμᾶσεν αντω, οὐπὶ αὐτὼ {0 κ(, 93. Ὁ. δ ἡτοίμασε 1ο8.4. ὅ ητοι- 
μᾶσε 240. ᾿ 

Ν. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 93. δ. τού, τοϑ,8. 243) 248. (οπιρὶ. 

ΑἸά. ΑΙεχ. οἱ διάκονοι] οἱ ἐκ τῆς διακονίας Αἶεχ. τῷ βασιλέως] 
-“Ἔ προς αυἷον ὅιδ κχΚ 923.0. ἕρηκεν] α 71. Κα- 
λέσατε αὐτόν] εἰσαγαγεῖν αὐῖον τοϑ. Ὁ. 

ΝΙ. Εἶπε δὲ] ργαπιῖτε. καὶ εἰσηλϑὲν Αμαν (Ὁ κΚ 93. θ. γα πη. 
7αγοῖ αμίερι “ἄσιαπ αὐ γέρέηι, εἰ εορ τα δα! ἀἰοενε τερὶ, κὸ (μι βεπάεγείην 

Μανάοελαις μρτα ργραναίο α (6 ἰἶσπο : οἰ πορ σε ρέγ σι βι Πυγιίπες ἴο- 

φεὶ, Μεῖ. 1,21. εχ Μ5. Οοσῦ. Εἶπε δὲ---σοιήσω] ὡς δὲ εἰσηλϑὲν εἰ- 
πεν αὐτω ὁ βασιλεὺς" τι τσοιησωμεν 19. ἔς, πῇ τοοιήσομεν, το8. Ὁ. 

Εἶπε δὲ ὁ βασιλ. τῷ ̓ Αμῶν] εἰπε δὲ αὐτῳ ὁ βασιλ. 44) τού. καὶ εἶπεν 
ὁ βασιλ. 93,8. 249ς. ὁ βασιλ. τῷ ̓ Αμᾶν] τω Αμῶν ὁ βασιλεὺς 
91. Ὁ. Τί ποιήσω τῷ ἀνϑρώπῳ) Φυϊἐ 3ε: ἀονεϊπὶ οἱ Νεῖ. 1,ΑΔῖ. εχ 

ΜΒ. ΟοιΡ. τῷ ἀνϑρώπῳ] Ἔ τῷ τίμωντι τὸν βασιλεα ἴω -:- 93. Ὁ. 
τῷ ἀνθρώπῳ---δοξάσαι] τὼ ἀνδρι τῶ τον βασιλεα τιμῶντι ὃν ὁ ὁ βασι» 
λευς βαλεται δοξζασαι το, 93. 8. 

εἰςηχει 108.ἃ. 

ὃν ἐγὼ] ᾧ ἐγω 111. ὃν ἐγὼ 
ϑέλω δοξάσαι] φμὶ γερεπι λοπονίβεαι ἢ Νεῖ. 1,Δἴ. εχ Μ85. (οσῦ. εἶπε 

δὲ--- Αμᾶν 29] εἰπε δὲ Αμαν εν εαυτω 93. Ὁ. εἰ αἰϊκῖ! εωπι οορίαίίοπε (μα 

ριαη : Νεῖ. 1,Αῖ. εχ Μ85. Οοσθ. εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὅτε. δὰ ἢπ. οοπι.} 
και ἐλογίσατο Αμμαᾶν λέγων οτι τινῶ βελεται ὁ βασιλεὺς δοξασαι εε 
μη με το. ἧς, ἤπε οτιν, 93.8. ἤς; ΠΗ ἐλογ. ὁ Αμαν εἴ ἔπε οτι, 1τοϑ. Ὁ. 



ΕΣ ΘῊΗ Ρ. 
ΚΕΦ. ΥἹ. 

σαὶ εἶ μὴ ἐμέ; Εἶπε δὲ πρὸς τὸν βασιλέα, λνθρωπον ὃ ὃν ὁ βασιλεὺς ϑέλει δοξάσαι, Ἐνεγκά- γ, 8. 

τωσαν οἱ παῖδες τῇ βασιλέως ςολὴν βυσσίνην ἣν ὁ βασιλεὺς περιξάλλεται, λαὶ ἵππον ἐῷ᾽ ὃν ὃ 

βασιλεὺς ἐπιξαίνει, Καὶ δότω ἐνὶ τῶν φίλων τῇ βασιλέως τῶν ἐνδόξων, χαὶ ςολισάτω τὸν ἄνϑρω-- 9. 

πον; ὃν ὁ βασιλεὺς ἀγαπᾷ" χαὶ ἀναδιξασάτω αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον, Χαὶ χηρυσσέτω διὰ τῆς πλα- 

τείας τῆς πόλεως, λέγων, Οὕτως ἔςαι «παντὶ ἀνθρώπῳ, ὃν ὃ βασιλεὺς δοξάξει. Εἶσε δὲ ὁ βα- το. 

σιλεὺς τῷ ᾿Αμῶν, Καλῶς ἐλάλησας" ὅτως “ποίησον τῷ Μαρδοχαίῳ τῷ ᾿Ιουδαίῳ, τῷ ϑεραπεύοντι 
ἐν τῇ αὐλῆ, καὶ μὴ τ δια τεσατω σου λύγος ὧν ἐλάλησας. ἜἘλαξὲ δὲ ᾿Αμᾶν τὴν ςὸλὴν χαὶ τὸν 11. 

ἵππον, καὶ ἐςόλισε τὸν Μαρδοχαῖον, χαὶ ἀνεξίξασεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον, χαὶ διῆλθε διὰ τῆς 
πλατείας τῆς πόλεως, χαὶ ἐχήῆρυσσε λέγων, Οὕτως εςαι “παντὶ ἀγϑρώπῳ, ὃ ὃν ὃ βασιλεὺς ϑέλει 

δοξάσαι. Ἐπέςρεψε δὲ ὁ Μαρδοχαῖος εἰς τὴν αὐλήν" ᾿Αμᾶν δὲ ὑπέςρεψεν εἰς τὰ ἴδια λυπάμε- [2. 

γος χατὰ χεφαλῆς. Καὶ διηγήσατο ̓ Αμᾶὰν τὰ συμξεδηχότὰ αὐτῷ Ζωσάρᾳ τῇ γυναικὶ αὐτῇ, χαὶ 13. 
τοῖς φίλοις" χαὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ φίλοι, καὶ ἡ γυνὴ, Εἰ ἐχ γένας Ἰαδαίων ΨΨῃΝ ἦρξαι 

ἐν ἑαυτῷ} ἐν ἀντῳ 1τοϑ.8. ΑΙὰά. ᾿Αμῶν 29] ργαιηῖε. ὁ τού, 436. 
Τίνα ὅτο. δὰ ἔπ. οοπ).} Λενεέπεμε ἀσόεε τες πεοοβανίμει, πὶβ πιο Ν εἴ. 
1κϊ. εχ Μ5. (οι. 

ΨΙΠ. Εἶπε δὲ] εἰπε δὲ Αμαν 44) 71, 7459 γ6, τού, το, 236. και 

εἶπεν Αμαν 93: Ὁ. Εἶπε δὲ ὅς. δὰ ἤη. οοπὶ. [ε4.} καὶ εἶπεν Αμμαν» 
ανϑρωπος ὃν ὁ ὁ βασιλεὺς βελεται δοξζασαι ληφϑητω ςολη βασιλικη και 
ἵππος βασιλικος ἐφ᾽ ὧν ὁ βασιλεὺς ἐπιβδενει το. ἢς, πῆ ὃ Αμαν, εἴ ἐφ᾿" 
ὃν ὁ βασιλεὺς επιδαινει, 93.848. Εἰ ἀϊχὶ!» Τονείπο τόκ, ἀομου βεακηὶ το: 

ξέν σεοίρί αν βοῖα τεραἰῖς, οἰ οούοπα σηγεᾶ, δἰ ἐφίο γέγαίί υεῤαίμγ, ἱπ- 

ἄμέμε φια (ρτα ἀϊχὶ; Ν εἰ. 1,31. εχ Μ5. Οοῦ. τρὸς τὸν βασιλέα] 
τῳ βασιλει 111. κ 44, 1το6. Ανϑρωπον ὃν ὁ βασιλεὺς} ανϑρωπος ὃν 
ὁ βασιλευς ΧΙ. ἀόπιο, φμενι γεχ Ψυΐϊρ. 
ΝΠ. ᾿Ενεγκάτωσαν---βασιλίως]. ἐνεγκάτω ΠῚ. ἣν ὃ βασιλ. 

περιδάλλεται] α 71. ἣν περιβάλλεται ἐν αὐτὴ ὃ ὁ βασιλ. Οὐπὶ ἐν αὐτῇ 
ΔΙ κζ, 93. Ὁ. τεριδάλλετα!] περιίξαλεται τοό. ἐφ᾽ ὃν ὃ βασιλ.] 
ὃν ὁ βασιλ. 44,340... ὃ βασιλ. ἐπιβαίνει] επιδαινει ἐπ᾿ αντὸον ὃ 
βασιλ. οὐπὶ ἐπ᾿ αὐτὸν [Ὁ κΚ, 93. Ὁ. 

ΙΧ. Καὶ δότω--τῷ βασιλέως] καὶ δοϑητω διαδημα βασιλειας επι 
τὴν κεφαλὴν αὐΐε. καὶ τὸ ἐνδυμα καὶ ὃ ἱππος ἐν Χεῖρι τῶν φιλὼν τα βα- 
σιλεὼς, οὐαὶ καὶ δοϑήτω ἄς. υἵχυς 44 ἐν χεῖρι ἱποίαΐ, [80 5(, 93. Ὁ. 
Καὶ δότω--ἀγαπᾷ] καὶ εἷς των ἐνδοξζων φιλων τον βασιλεως λαδετω 
ταυτὰ καὶ ἐνδυσατὼ αὐἷον το. ἄς, πἰῇ τῶν ἐνδοζ. τῶν φιλ. 93. ἃ. 
Καὶ δότω---λέγων»] εἰ πρτς εἷς ρἱογίοίς γερὶς: ῥγαράϊοει απ|ὲ ἐμ πὲ ἐμ Ἰοἱα εἰ- 

υἱδαίε, εἰ ἄϊεαὶ : Ψεῖ. 1,λι. εχ Μ58. (οτῦ. τῶν ἐνδόξων} 71. ὃν 

ὁ βασιλεὺς ἀγακῷ] α 44, τοό. καὶ ἀναξιξασάτω] και αναξιδα- 
σαΐωσαν 94.Ὁ- καὶ ἀναξιξασάτω---ἴππον] καὶ ουπὶ ἱπιειτηοὰ. 71. 
ἐπὶ τὸν ἵππον] ἐπὶ τὸ ἱππξ τῷ, 44.) τού. καὶ κηρυσσέτω ὅζς. δὰ ἢπ. 
οοπη.} καὶ περιελϑέτω τὴν σολιν ἐμπροσϑὲν αὐῇξ χηρυσσων' κατα ταδὲ 
ποιηθήσεται τὼ τὸν βασιλεα τιμῶωντι ὃν ὁ βασιλεὺς βελεται δοξασαι 
το, 93... κηρυσσ. διὰ τ. πλατ. τ. πόλ.] δια τ. πλατ. τ. πολ. κη- 
ρυσσ. 93.Ὁ. Οὕτως ἔςαι!] στως ἐςὶιν 93.Ὁ. Οὕτω ἔςαι δζο. 8ἀ ἥπ. 
ςομ.} Ὀνιπὲὶ δομπον βεαπιὶ γερεπι βα ἐτγίι. Ν᾽ εἴ. 1 Αἴ. εχ Μ15, Οοτρ. δόοξα- 

ζι.] δοξάσει ΑΙ. 

Χ. Εἶπε δὲ] καὶ εἰπεν 93. ἃ. Εἰ ἀκ Νεῖ. 1Διῖ. εχ Μ5. Οοτῦ. 
ὃ βασιλεὺς} , το8.Δ. τῷ ̓ Αμᾶν] κα 44,71, τοό. Ἁαλὼς ἐλά- 
λησας] ταχέως λαδε σὺ τὸ ἔνδυμα και τὸν ὑππὸν καϑως ἐλαλησας, 
οὑπὶ τάχεως δίς. δὰ ἐππὸν ἱποίυΐ, Γ00 κ(,) 923.Ὁ. Καλῶς ἐλάλησας 
δζο. δὰ Άπ. ᾿οπ).] ταχυ δραμε καὶ λαδε τὸν ἐππὸν καὶ ςολὴν ὡς εἰρη- 
κας και τοιῆσον Μαρδοχαιω τω Ιπβδαιίω τω καϑημένω εν τω συλωνι 
και μῶ ταραπεσαΐω ὁ ὁ λογος σοὺ 109, τοϑ. Ὁ. ἔς, πῇ! πταραπεσετω, 
93.4. ὅτως ποίησον τῷ Μαρδοχ.} «τὼς ποιήσομεν Μαρδοχι. 111. 
«τὼς ποιήσω Μαρδοχ. γό. και τοιῆσον τὼς Μαρδοχ. 93. Β. 2γο- 
2έγα, βεμε ἀϊχὶβὶ ας Ματγάοοδαο Ν εῖ. Τ,2ϊ. εχ Μ5. σοῦ. τῷ Μαρ- 

δοχαίῳ] α τῷ 44) 71ν 745) τού, 236,249ς. τῷ ̓ Ιεδαίω) κα 236, τῷ 
ϑεραπεύοντι] τῳ ϑεραποντι 44- Οοπιρὶ. τω ϑεραπευτη 249Ω. τῷ 
ϑεραπ. ἐν τῇ αὐλῇ] ὃ ὃν ὁ βασιλεὺς δοξαζει τοῦ. εμγαπεὶ ἱπ αμία τερὶς 
νει. [Δἱ. ἐκ Μ8. σοῦ. ἐν τῇ αὐλῇ] λὲν 236. εν τὴ βαδλη 240. 
ΒΑΡεῖ ἴπ ομιαγδάξ. τηΐποτε Αἰεχ. καὶ μὴ παραπεσάτω] και μὴ παρα- 
πισετω 64) 74. τού, 236. και μη τυαραπιπἝετω 2409. ρῥταεπιῖζ, ὃν εἷ- 
πεν ὃ βασιλεὺς ΑΙεχ. καὶ μὴ τιαραπεσάτω δτο. δὰ ἤπ. οοπι. ἐἷ 
ποη ἰδοίαὲ υενδερε ἔμ ἐκ ἀΐς φια ἰοομίμς ες. Εἰ ἀοίμι! Ἄἄπιαπ ἐπ ἀϊ 

τον. Ν ει. Αι. εχ ΜΜ5. (οτῦ. σε λόγος] σὰ ὁ λόγος 240. ὧν 

ἐλάλησας] ὃ ὃν ἐλαλησας 44. 71) τοῦ, το8, 4. 248. Οοπρὶ. Ργαπηϊ. 
ἐκ τταϑΐων Ὁ κέ 92.Ὁ. ὃν δυ λελαληκας 240. 

ΧΙ. Ἔλαξε δὲ] και ἐελαδεν 19. ὡς δὲ ἔγνω Αμαν οτι οὐχ ἐςὶν αὖ- 
τος ὁ ϑοξαζομενος, αλλ᾽ οτι Μαρδοχαιος, συνετριδη ἡὶ καρδια αὐΐκ σφο- 

. ἔπι τὴν ἵππὸν τοἄ. 

Ἢ καὶ μετεδαλλε τὸ τνευμαὰ ᾷυτε ἐνεκαύσει (ἔς) και ἐλαδεν 93- 8. 
ΡΓδτηϊς. ὡς δὲ ἐγνω Αμαν οτι οὐκ ἦν ϑυναῖον ὁ δοξασϑησομενος, αλλ' 
οτι Μαρδϑοχαιος εςιν, συνετριδὴ ἡ καρδια αὐα σφοδρα, και μετεξαλε το 
χρωμα αὐῇκ εἰς οἰκτρον. (Ὁ --- 93. δ. ὡς δὲ ἐγὼ (Ώς) Αμᾶν οτι εκ ἦν 
αὐτὸς ὃ δοξαζομενος, αλλ᾽ οτι Μαρδοχαιος, συνετριθη ἡ καρδια αυ- 
του σφοδρα, καὶ μετεξαλλε τὸ τσνευμα αὐτὰ εν ἐχλυσει καὶ ἐλαῦεν 
τοϑ. Ὁ. Ἔλαξβε δὲ---ἵππον] Ἐτ ἀεοορὶ! “σισῃ ογαπία ἀπε Νεῖ. 1 Αῖ, 

εχ Μ5, Οοἵῦ. καὶ τὸν ἵππον], 44. “Ἐ εντρεπόμενος τὸν Μαρ- 
δοχαιον, καϑόοτι ἐχεινὴ τὴ ἡμέρα κεχρικει ανασχολοπΊσαι αὐῆον. και 
εἰπε τῷ Μαρδοχαιω" τρεριελου τὸν σαχχον, καὶ ἔνδυσαι τὴν βασιλι- 
χῆν ςολην» καὶ ἐπιδην), ἐπὶ τὸν του βασιλεως ὑππον. καὶ εταραχϑὴ ὡς 
αἰποϑνησχὼν ὃ Μαρδοχαιος, καὶ ἀπεδυσαῖο μετ᾽ οϑυνης τον σάκκον, κα 
ἐνεδυσατο ἐμαῖια δοξης. καὶ εἐδωκει Μαρδοχαιος τερας ϑεώροιν, καὶ εἶι- 
ξατο ἐν αφασιᾷ καὶ ἡ καρδιὰ αὐἷκ τορος τον Κυριον. {0 ---. 93. Ὀ. 

καὶ ἐρόλισε καὶ ἐξολισὲν Αμαν, οὔ Αμαν (ὦ -:-» 93. Ὁ. καὶ ἐςό- 

λισετ-ἵππον 497 οσυὔπὶ ἰηϊειτηοά, 44. μαρεῖ ἴῃ ομαγδᾶ.. πηΐποῖς ΑἸοχ. 
καὶ ἐςόλισε ὅτε. δὰ ἤη. οομ,.] ἐντρεπομενος τὸν Μαρδοχαιον χαι ἐσπευ- 

σεν Αμμαν αναλαβξειν αὐἴον ἐφ᾽ ἵππὸν καὶ εἐξηγαγεν Αμμαν τον 'ππον 
ἐξω καὶ προσηγαγεν αὖον εξω χυρύσσων, χκαΐα ταδὲ τοοιηϑησεται τω 
ἄνδρι τω τὸν βασιλεα τιμωντι ὃν ὁ βασίλευς βαλεται δοξζασαι το. 
ἐντρεπόμενος τον Μαρδοχαιον, καϑοτι ἐχεινη τὴ ἥμερα κέκρικεν ἀνᾶσχο- 
λοπισὰι αὖον. καὶ εἰπε τῶ Μαρδοχαιω" περιελου τὸν σάκκον. καὶ ἔτω- 
ραχϑὴ Μαρδοχαιος ὡς ἀποϑνησχων, καὶ ἀπεδυσαῖο μετ᾽ δλνης τὸν 
σακκον, καὶ ενεδυσατο ἱμαΐια δοζης. καὶ εἐδωκεν Μαρδοχαιος τερας 
ϑεώρειν, καὶ “ἢ χαρδια αὐΐξ ρος τὸν Κύριον, καὶ ἐζιςατο ἐν αφασία. 
και ἐσπευσεν Αμαν ἀναλαξειν αὐῆον ἐφ᾽ ἵππον. και ἐξηγαγεν Ἅμαν τὸν 
ἵππον εξω, καὶ τοροσηγᾶγον αὐτὼ ; κυρυσσων' καΐα ταδὲ τοοιηϑησεται τῶ 
ανδρι τω τὸν βασιλεα τιμωντι, ὃν ὁ βασιλεὺς βελεται δοξασαι. 93. ἃ. 
ἢς, πε τὴ ἃπῖς ἡμέρα, εἴ οἰ;πι τοροσηγαγεν ΡΓΙῸ τοροσηγαγον, 1ο8. ὃ. 
εἰ ἀεαὐϊε Ματάοεκο, εἰ αἰχὶν εἰ: ϑυγρὸ βγυε εὶ, εἰ οο ἀοπογ βεαίκ:. 

“εεερὶ! ατόνι κἔαη βοίαηι οἰ ἐφμκηι εἰ εἰτεμἰδα ογήοεζαο, εἰ 1π-. 

2ο δε μπὲ (Εν ἐφωμη, εἰ ργίδα! φασι ρε ρίαιεαπι εἰοίλαλίς εἰ ργσαάϊεα- 

δα!ς αἰΐτεης : ἄεε ἐγπὶ ογεμὶ ἀονεῖπὶ, φμδηι τεχ ἠσποτίβεαι. νεῖ. [,Δἴ. εχ 

Μϑ8. Οοσῦ. καὶ ἀνεδίδ. αὐτὸν] α αὐτὸν 1ιο8.4. ἐπὶ τὸν ἵππον] 
εἰς τὸν ἵππον ιοΒ. ἃ. διὰ τῆς σλατεΐίας] επι 

της ὕλαάτειας ςς. Οὕτως ἔξαὶ τοαντὶ ἀνθρώπῳ] -Ἐ τῶ τιμωντι τον 
βασιλεα ἴυῦ --- 93.Ὁ. ὃν ὃ βασιλ.] α ὃν ΑΙά. 

ΧΙ. ᾿Ἐπέξρεψε] ἀπέξρεψε ΑΙὰά. ᾿ἘΕπέρρεψε δὲ δες. τἀ. ἔπ. οοπι. 
και ὁ μὲν Αμμαν ἀπηλϑὲ τρὸς εαὐΐον σκυϑρωπωμενος" ὁ δὲ Μαρδο- 
χαϊος ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐΐξ το. ὥς, πἰῆ ἐσκυϑρωπόμενος, 93. ἃ. 
ῆς, πἰῆ ἐσκυϑρωπωμενος, τοϑ. Ὁ. ΕἸ: ἰδαί “νιαπ ἱπ ἰηξαπιίανι βόὶ, εἰ 

ἸΜανόοελσες ἀλοποτβεσίμς ναϊάφ; εἰ Τοκς σο γεν οὐ ἀὥπαπ. Κευεες 
συίορ εἢὶ ατάοελαης ἱπ ἀμίαρε γορὶς  “ἄριαπ ὑετο ργορεγαυΐ ἐπ ἀοηενε 

αν Ἅοίεμε : Ν εἰ. 1ῖ, εχ Μ8. (ουθ. ὁ Μαρδοχ. α ὁ σοπρρὶ. Αἱά, 

εἰς τὴν αὐλὴν] -᾿ τε βασιλέως [00 κΚ 93. θ. ἐν τῇ αυλῃ )6. ᾿Αμῶν 

δὲ] καὶ Αμαν.93. Β. Οοπιρί. ὑπέρρεψεν] ἐπέρρεψεν Οοπιρί. ΑΙ. 
λυπέμενος] “- καὶ χκαακεκαλυμμένος (Ὁ κα 93. Ὁ. - καϊακεκαλυμ- 
μένος 240. κατὰ κεφαλῆς] τὴν κεφαλὴν 93». 2409. 

ΧΙΠ. Καὶ ϑιηγήσατο---γυναικὶ αὖτ} καὶ διηγήσατο ταὐτὰ τὴ 
γυναικι αὐΐε 44, τοό. Καὶ διηγήσατο---τοῖς φίλοις] Ε΄ ρεγεμβηο οοΥ- 
εἶεν) μὲ αἡ Ζοίανανα πἰχογοα (μαπι) εἰ ααἱ ἀρεῖοος μος, δὲ παγγαυΐ εἰς ονπ- 

πία φμεξομηφμε εἰ εοπείρεγαπί. Νεῖ, 1Αϊ. εχ Μ58. Οοτῦ. 

κότα---τοῖς φίλοις τὴ γυναικὶ αὐτε σαντα τὰ γενόμενα αὐτὼ 10, 
93.8. τὴ Ζωρᾶ τὴ γυναιχκι αὐτε καὶ τοῖς φιλοις ὃἃζξ αὐτξ συμιπαντὰ 

τα συμξεξηκοτα αὐΐω 934. θ. τὰ συμξεβδηκότα αὐτῷ Ζωσαρᾳ] κα 71. 
καὶ εἶπαν] χῶι εἰπὸν 445) 9390. τού, 243) 248. Οοπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ. 

τὰ συμξεξη- 



ΕΣ ΘΗ. 
ΚΕΦ. ΥἹ. 
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ταπειγσϑαι ἐνώπιογ αὐτϑ, πεσὼν πεσῇ, καὶ ὁ μὴ δύνη αὐτὸν ἀμύνασθαι, ὅτι Θεὸς ζῶν μετ᾽ αὐ- 

ς. 6. 

18. 

ἡτοίμασεν ᾿Εσϑήρ. 

Ἕτι αὐτῶν λαλόντων, “παραγίνονται οἱ εὐγᾶχοι, ἐχισκεύδοντες τὸν ̓ Αμᾶν ἐπὶ τὸν “τότον ὃν 

,. ΕἸΣΗΛΘΕ δὲ ὁ βασιλεὺς χαὶ ᾿Αμᾶν, συμπιεῖν τῇ βασιλίσση. Ἐἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς Ἔσϑὴρ τῇ 
ἰδὲ ΄ - ν 34» 

δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐν τῷ “σύτῳ, Τί ἐςιν, ᾿Εσϑὴρ βασίλισσα , χαὶ τί τὸ αἴτημά σὰ; καὶ τί τὸ αξί- 
’ ἂν» ζ ε, ῥὸ φ΄ 

. ὡμᾶ σου; χαὶ ἔξω σοι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. 
Ν ρ᾽ » 

Καὶ ἀποχριϑεῖσα, εἶπεν, Εἰ εὗρον χα- 

Οἱ» ἐγώπιον τῇ βασιλέως, δοϑήτω ἡ ψυχὴ τῷ αἰτήματί μου, χαὶ ὃ λαός μου τῷ ἀξιώματί μου. 

Ἐσράσημεν γὰρ ἐγώ τε χαὶ ὁ λαύς μου εἰς ἀπώλειαν χαὶ διαρπαγὴν χαὶ δελείαν, ἡμεῖς καὶ τὰ 
τέχνα ἡμὼν εἰς παῖδας χαὶ ππαιδίσχας, καὶ παρήχεσα" ἃ γὰρ ἄξιος ὁ διάξολος τῆς αὐλῆς τ βα- 

σιλέως. Εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς, Τίς ὅτος, ὅςις ἐτόλμησε ποιῆσαι τὸ σρᾶγμα τᾶτο; Εἶπε δὲ Ἔσ- 

καὶ εἴπαν--- γυνή] καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ αὐΐξ καὶ οἱ σοφοι αὐΐε το, 93. ἃ. 
οἱ φίλοι, καὶ ἡ γυνὴ] λα 442 τοό. οἱ φιλοι αὐἷε, και Ζωρα ἡ γννη αὐῇε, 
οὐπὶ αὖτε τήσοαις εἴ Ζωρα Πιὺ ὅΚξ, 93. Ὁ. ἀρεέοὶ εἰ πχὸγ ἱρβαε Ν᾽ 

1.1ι. εχ Μ5. Οοῦ. Ἐἰ ἐκ γίνους] α εἰ ζ2. ἢ ([0) εχ ψενους 71. 
Εἰ ἐκ γένους ὅς. δὰ βη. οοπ).] αφ᾽ οτι λαλεις κακα τερι αὐτὰ προσ- 
πορευεται σοι τὰ κακα" ἡσυχαζε οτι ὃ Θεος εν αὐῖοις το. ἄς, πἰῇ αφ᾽ 
ὁτε, εἴ περι αὐΐων κακα, 93:8. ἢς, πἰἢ αφ᾽ οτε εἴ περι αὐΐε κακα, τοϑ.Ὁ. 
Μαρδοχ.} κα τοϑ.Δ. ἥἤἦρξαι ταπειν.] ἡρξω ταπειν. ςο, 64, τοβ, ἃ. 
43,348. ΑἸά. ἡρξε ταπειν. 71. ηρξαι δὲ ταπειν. γό. ὃ πξω τάπειν. 
93. Ὁ. ηρξαι ταπεινεσαι 236. ἀρξζαι ταπεινεσϑαι 240. καὶ ἤρξω τα- 
πεινεσϑαάι ΟομρΙ. ἑπείρε ἀωπεϊαγὶ Ν εἰ. 1,2ϊ. εχ Μ8. σοῦ. ἐνώ- 
πίον αὐτϑ} ἐμπροσϑὲν αὐτῇ ς2, α48. Οουρὶ. ΑἸά. ἐπ οοη ῥεζε ἐὐες 
γος [κἰ. εχ Μ5. Οοσῦ. πεσὼν--Οὠἰμύνασϑαι] ὁ μη δυνη αμυνασϑαι 
ον, οτι τσεσων σισὴ 923.ὉὃὉ: Ἀσεσὼν διο. τἀ πη. σοπ.} ποπ ροίεγὶς 
γεβηρηαγε εἰ, χεῖα [απ ῥγορόεια 6. Νεῖ. Ἰ,Αῖ. εχ Μ8. (οιῦ. καὶ σὺ 

μὴ--ἀμόνασϑα!ι] ὅτι καὶ ϑύνη σὺ αὐτῷ κακὸν ἀνταποδᾶναι 15 Οοαΐοεϑ 
δ πεῖ. καὶ ὁ μὴ δύνῃ] α καὶ 11, ς ς, το. Οὐοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. καἰ ϑυνη 
64. καὶ αὶ μὴ δυνηση 249. ὅτι Θεὸς] οτι ὃ Θεὸς ςς. ΑΙεκ. ὅτι 
Θεὸς δῶν μετ᾽ αὐτῇ μαδεῖ (Ὁ --- 93.Ὁ. φῶν] ργϑηγεῖ. ὁ ΑἸεχ. 

ΧΙΝ. Ἔτι αὐτῶν λαλέντων] καὶ αὐΐων λα λείων 19, 93. ἃ. ετι δὲ 
᾿αντων λαλξντὼν 445) 71) 74) 76, τού, τ2ο. “άλες ἰοφκεκεῖδες ἀϊε Ὗ εἴ. 

1λὶ. εχ Μ5. Οοιῦ. λαλέντων] - μετ᾽ αὐτε (923. Ὁ. Ὁ 36) 249. 
τταραγίνονται ὅτς. δὰ βῃ. οοπ).] τταρὴν τις ἐπὶ τὸν ποτὸν σπεδαζων 
αὐτῷ χαὶ τως ᾿λαρωϑη. 195) τοϑ. θ. τσαρ΄ (860) τις ἐπὶ τὸν τσοτον 

΄, σπεδαζων αὐον" καὶ τὼς ιλαρωϑη. 93.8. σεπεγαπὲ (ῥαάοπες γερὶπα 

. "᾿Δμῶν] τῳ Αμᾶν 44. 

2 γαζοβιπαπίεν αὐ ἄἔπιση, σα ἐαπαν ἐ}}]. Νὶ αἵ. 1δἵ. εχ ΜΜ58. (ον. “Τῶ" 

᾿ραγίν. οἱ εὐνεχοι] οἱ εὐνεχοι του βασιλέως τάρεγιν. οὐ Π τα βασιλεῶς 
Ὁ κχύ, 923.8. οἱ εὐνϑχοι] -- μετα τε βασιλεως 44. -ἰ τα βασι- 
λεὼς 71) 74) 76, τού, τ20, 416, 2490.. ἐπισπεύδοντες) ἐπισπουδα- 
ζοντες σπεύδοντες ἀναγαγεῖν, οὐτι ἀναγάγειν [00 5ζ(, 93.Ὁ. τὸν 

᾿ τον] τοπὸν τς) τοόὄ. ἘἘσϑήρ] - ἡ βα- 
,ι, συλισσα 719 74) 76, 120, 216. 

1. Εἰσῆλθε δὲ] α δὲ 44. Εἰ ἱπιγοὶ ει. Δι. εχ Μ5. Οοιὃ. 
Εἰ σῆλϑε δὲ δίς. δὰ ἔπ. οοῃ,.} καὶ ταρευϑυς ἀνέπεσε μετ ̓ αὐΐων εν ὡρα 
19. ἢς, οὐπὶ τρορευϑοις μ(Ὸ τεαρευϑυς,) 93.8.Ἡ καὶ ᾿Αμῶᾶν ἄζο. δὰ 
βπ. οοπ).} δὶ “ἔρια σηπὶ ἐο σα εαπαν Ψεῖ. 1.Δῖ. εχ Μϑ8. Οοιῦ. τῇ 

βασιλίσσῃ] Ῥγϑσωξῖ. τῇ ἘσϑηρῚ ωῦ ἈΚ 93. Ὁ. 
11. Εἶπε δὲ] α δὲ ΑΙά. καὶ εἶπεν Αἰεχ. - Ἐὖπε δὲ---Ἐσϑὴρ βα- 

σίλισσα] ὡς δὲ τροηγεν ἡ προποσις εἰπεν ὁ ὁ βασιλεὺς τη Ἐσϑηρ. τι εςιν 

ὁ κινδυνος τΗ. ἔς, οὔὐπιὶ τροπέσεις ῥτὸ τροπόοσις, 93.8. αδίαπι οἱ 
απμΐεηι ἐπ δομα ῥγορίμαλίομο, ἀϊχὶῤ τεσ (εοωπάο αὐ Ἡρεν γορίπασι : 

4 ἀράενίειπι ἐκέμαν Ὗ εἴ. 1Αῖ. εχ Μ5. Οοιῦ. Ἐσϑὴρ 19] ργαιηπί. 
προς 44, 71) 745) 76, τού, 120, 236. τῇ ἔσϑνρ 64, 248. Οοτιρΐ. ΑΙά. 

πλεῖ ἴῃ οπαγαάς. πηῖπ. Αἰεχκ. τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ] αὶ ἡμέρᾳ 44. «καὶ 

ΜῈ τῇ ἡμέρα τὴ δευτερα, συγ καὶ γε Ὁ Ἀς(,) 93.086. ἐν τῷ τούτῳ] 
Ἔ τα οἱνε ΤῸ κε 42.Ὁ: ΤΙ ἐςὶν] τι ἐξαὶ σοὶ 44. τι ἔξὶ σαὶ 71, 74, 
γό, τού, το. τι τὸ αἰτῆμα σε 93. Ὁ. ᾿Εσϑὴρ βασίλισσα] α βα- 
σιλισσα 44, τού. [τ. 71) γό, 4236. Ἐσϑηρ ἡ βασιλισσα, Ἀ χαὶ δο- 
ϑησεται σοι 93. ὃ. ᾿Ἐσϑὴρ ἡ βασίλισσα ΑΙεχ. καὶ τί τὸ αἴτημά 
σου] κ93.0. καὶ τί τὸ αἴτημα σε δζς. δὰ βη. οοπ|.] καὶ τι τὸ αἱ- 
τῆμαὰ σε εως τῆς ἡμίσεας τῆς βασιλείας μα 19. ἔς, πἰΗ͂ τα ἡμισες, 93. 8. 
εἰ φμαῦ γε σεῖοῦ πἰγως αὐ ΞΙΠΊΘΊΗΝΙ βάγιες γερη γιδὶ, εἰ γαοσΕ. “δὶ. 

νεῖ. 1.31. εχ Μ5. Οογσῦ. καὶ τί τὸ ἀξίωμα σε} α τοό. καὶ ἔξω 
σοι] καὶ ἐξαϊ σοὶ 445) 71) 74) 76, 93, Ὁ. τού, 120, 226, (248. υἱ νἱἀετυτ) 
240. Οοπιρὶ. ΑἸὰ. ΑἸεχ. ἕως ἡμῖσες} ως τὰ ἡμίσεας 11, ςς. ΑΙεχ. 
τῆς βασιλείας της βασιλειας -: μα, κκς καὶ τποιηϑησιται σοι 93. Ὁ. 

νο:. 1Π. 

φυνά. 

ΠΙ. Καὶ ἐποκριϑεῖσα, εἶπεν) καὶ εἰπεν Ἐσϑὴρ 19. χαι πγονίασιν 
Ἐσϑὴρ εν τω ἀπαγγέλλειν οτι ὁ ἀντίδικος εν οφϑαλμοις αὐτῆς" καὶ ὁ 
Θεὸς ἐδωκεν αὐτὴ ϑάρσος εν τῷ αὐΐην ἐπικαλεισϑαι αὐον" καὶ εἶπεν ἡ 
Ἐσϑηρ 93.8. Ἀρροκάενε ἀϊχίε Υ εἰ, 1ῖ. εχ Μ5. (οι. ἀποκριϑεῖ- 
σα] 447) τοό. “ Εσϑηρ ἡ βασιλισσα [Ὁ χε 93.Ὁ. εἴπω] - τῳ 

βασιλεῖ 71) 74) χό, ιο.. Εἰ εὗρον χάριν δτο. δὰ ἤπ. οοπΊ.7 εἰ ϑοκει 
τῳ βασιλεῖ και ἀγαϑὴ αὶ κρισις ἐν καρδια αὐὖἷξ δοϑήτω ὃ λαος μοῦ τῷ 
αἰτημαᾶτι μου καὶ τὸ εϑνος τῆς Ψψύχης μου 109, 93.8:- δὲ δουεπὶ ρτα- 
“με ἐπ εοη ῥεδἧμ ἱμὸ γόχ, εἰ  οἱάἶείαν ἀπΐνε ἱμάς, οἶδεν ἀοβόεγίηνι 

»όωπ. Νέσης σαγημι, πέσε ἀγρόμίμνε ἐρῸ βείο : Ψεῖ, 1.Δῖ. ἐχ Μ5. (οι. 

τῷ βασιλέως] τὰ κυριι με τε βασιλέως 44, 24, 76, τ20, 436. καὶ 
εἰ ἐπι τὸν βασιλεα ὡγαϑὸον (Ὁ κε 93. Ὁ. . ϑοϑήτω] “ μοι δ ᾿ς 

9ο3.Ὁ. δοϑητω--αἰτήματι μου] δοϑητω τὴ ψυχῃ με τὸ αἰτημᾶὰ με 
44, 715) 76, τού, τΔο. ἔς, ἀρίχιιε μου ρΡήπιο, 74. 336Ὁ΄.εῳ ἡ Ψυχὴ] 

Ἔ μου [1 κς 93. Ὁ. καὶ ὁ λαὸς ἄτε. τἀ ἔπη. σοπι.} καὶ λόγος τῶν 

τοαρακλήσεών μου (ἐνεϑενεεβξονιπι πεσαγαη) προσδεκτὸς (σεεερέκ:) ἴφω 
τι Οοὐῖοεβ ϑεγρὶ. καὶ ὁ λαός μ5] καὶ ὃ λογος μου 11, 44) 64) 74, 
γ6, τοϑ, 8. 120, 2306,243. ΑΙ4. καὶ ὁ λογος 717249.͵ Πλδεῖ λαός με 
ἧπ σπαγαές. πήποτε Αἷοχ. ΑΛ 

ΙΝ. Ἐπράϑημεν] ἐπραϑὴν 44) 71) 74. 76) τοῦ, 12. Ἐπράϑ. 
γὰρ] ἐπραϑὴν 136. αγαρ 243.»248. Οοπιρί. Ἐπράϑ. γὼρ---παρ- 
ἤχεσα] τυεπὶ! ἐπὶπι βᾶπε 4530 φκαπι βυβαΐως μισὰ: ἐπὶ ρεν δ έσπενι, δὲ ἀϊγορ- 

τἰοπενι, εἰ "βνυίμκίο οὐ 1] ποδνὶ ἐπ εαρι δ αίόπ : γε. 1κῖ. εχ Μ8. 

Οοτῦ. ἐγώ τε] κα τε 19, 93.8 εγὼ γε 540. καὶ ὁ λαός μου] ὁ 
λογος μου ς τῷ εἰς ἀπωλείαν δζο. δὰ ἤη. ο0π|.} εἰς δελωσιν καὶ τα 
γηπια αὐΐων εἰς διαρπαγὴν καὶ οὐκ ϑελον ἀπαγίειλαι ινώ μὴ λυπησὼ 
τον κυριον μἘ. ἐγένετο γαρ μετάπεσειν τὸν ἀνϑρωπον τὸν χαχοποιησαῦἶα 
μας το, τοβ. Ὁ. ἢς, ουπὶ δίωσιν ὑτὸ δελωσιν, 93.8. καὶ διαρπα- 
γὴν] α 445 71) τοό. καὶ εἰς διαρπαγην "6, ο3.Ὁ. κα καὶ 36. διδδεῖ 

ἴῃ ομαγαδές. πηίπογε Αἰεχ. καὶ δελείαν] καὶ εἰς ϑελειαν 71.) 745 76, 
τού, 120, 236. κ93. ᾿ἡμεῖ!} μεῖς τε ΣΙ, 64,243. Οοπιρί. ἡμεῖς 
δὲ 44, τοῦ. και μεῖς ϑὲ249ς. καὶ τὰ τίκνα ἡμῶν] καὶ σαντα τα 
τεχνᾶ ἡμῶν ΧΙ]. καὶ παιδίσκας} -ἰ- επραϑημεν ΤὰὉ κε 93.Ὁ. καὶ 
τοαρήκεσα και σαρϑενας ζ4. καὶ ταρῆκας 64. ΑΙά, καὶ παροικε- 

σα τοό. και ταρηχεσὰς τοϑ,8. 243, 248, 249. ΟΟΠΡΪ. οὐ γὰρ᾽ 

ἄξιος διο. δὰ ἔπ. οοπι.} δἰ πορ ον ἀΐρπωπι τείας τερὶτ Ὗ εἴ. Τιαι. εχ Μ8. 

Τοῦ. ἄξιος ὁ διάβξολος] ὁ διαξολος αξιος 94.Ὁ.- διάξολος} ἐχ- 
ϑρος 71. 

ν. Εἶπε δὲ] και ἀποκχριϑεις ὁ βασιλευς Αρταξερξης εἰπε τὴ Ἐσϑυιρ 
τη βασιλισση, '᾿ςαπιὶ αποχριϑ. Ἀρταξ. εἴ τη Ἐσϑ-. τὴ βασιλ. δ κκ, 
93... Εἶπε δὲ---ὗτος} καὶ εἐϑυμωθὴ ὁ βασιλεὺς καὶ οιπε' τις ἐξὲν 
ὅτὸς 19. ἔς, ηἰἢ δτως, 93.848. Φίχη ἀπίδηι γέ; τερίπα Ἡρῆεν : Ουΐς οἱ 
ἀϊε Νεῖ. 1Δἴ. εχ Μ5. σοῦ. Τίς ἔτος] τις ἐξὶν ὅτὸς 44, 71) 74, 76, 

τού, 216. τις εἐςὶν δτος, και τσοιος ἔς!» δτος, Οὔ καὶ σοιος ὅτο. [0Ὁ 

»,. 93.Ὁ. ὅρις δίς. δὰ ἤη. σοπ).] α 44. τοό. ὅςις ἐτόλμησε] ὃς 
ἐτολμῆσε 10.) 64) 74. γό, 93- Οοαηρὶ. ΑΙὰ. ἀπέ φαὶς σεως γμὶ Ὗ εἰ, 1,3. 

εχ Μ5. Οοιῦ. ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τῶτο) ταπεινωσαι τὸ σημεῖον 

τῆς βασιλειας μου ὡξε παρελϑεῖν τον Φοῦδον σὰ 10, 93. 8. - δ, ἔἤῃε μδ, 
τοϑ. Ὁ. 

ὙΙ. Εἶπε δὲ ̓ Ἐσϑὴρ]) και ϑαρσησασα Ἐσϑυρ “πεντο. Βἶπε δὲ 

Ἐσϑὴρ---ὔτος] ὡς δὲ εἰδὲν ἡ βασιλισσα οτι δεινον ἐφανὴ τω βασιλει 
χά! μισοπονηρθι, εἰπε μὴ οργιζου χυριε' ἱκᾶνον γὰρ οτι ἐτυχον τὰ 
ἱλᾶσμον σου" ἐνωχε βασιλεν" αυριον δὲ τοοιησω καΐα τὸ ρημα σου. και 
ὠμοσεν ὁ βασιλευς ἀπαγίειλαι αὐΐην ἀντω τὸν υπερηφανευσαμενον τοῦ 
σοιησαι τουτο καὶ μετὰ ορχξ ὑπέσχετο ποιῆσαι, ἀεἶπάς ροΐξ ἔρδἄιπι 
τῆυπι ᾿ἐπδάγιι πη) νου ΠῈ, ανϑρωπος 5τος 93.8. ἧς, ηἰῇ τε απαγίειλαι 

αντην, εἰ αἀάϊίο ρο ποιησαι--αὐτὴ ὃ ἂν βελεται, και ϑαρσηφασα ἡ ἢ 

ΠῚ 



ΗΕ ΝΣ Θ Η Ρ. 

βασιλίσσης. 
Ν ΄ ε,»ἴ ἙΝ ε Ἃ 3 ρο Μ"»ἬΆ 

τὴν βασίλισσαν' εὥρα γὰρ ξαυτὸν εν χαχοῖς ὄντα. 

ΚΕΦ. ΚΠ. 
ϑὴρ, Αγϑρωπος ἐχθρὸς Αμᾶν, ὁ πονηρὸς ὅτος. ᾿Αμὰν δὲ ἐταράχνη ἃ ἀπὸ τ βασιλέως χαὶ τῆς 

Ἐχέςρεψεν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐχ τοῦ χήπου. 

᾿Αμᾶν δὲ ἐπιπεπ]ώχει ἐπὶ τὴν χλίνην, ἀξιὼν τὴν βασίλισσαν' εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς, ἽΩςε χαὶ τὴν 
γυναῖχα βιάζῃ ἐν τῇ οἰχίᾳ με; ᾿Αμᾶν δὲ ἀχέσας διετράπη τῷ προσώπῳ. 

τῶν εὐνόχων “πρὸς τὸν βασιλέα, ᾿Ιδδ χαὶ ξύλον ἡ ἡτοίμασεν ᾿Αμᾶν Μαρδοχαίῳ 1 τῷ λαλήσαντι “Περὶ 
τ8 βασιλέως, καὶ ὥρϑωται ἐν τοῖς ᾿Αμὰν ξύλον πσηχῶν “πεντήχοντα". εἶπε. δὲ ὁ βασιλεὺς, Σταυ- 

ρωϑήτω ἐπ᾿ αὐτῇ. Καὶ ἐχρεμάσϑη ᾿Αμᾶν ἐπὶ τῇ ξύλε ὃ ἡτοιμάσϑη Μαρδοχαίῳ" χαὶ τότε ὁ βα- 
Ν, 5 » “Ὁ ἰδεὶ 

σιλεὺς ἐκόπασε τὸ ϑυμξ. 

ΚΑΙ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὁ βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης 

Ἐσϑὴηρ εἰπεν' Αμαν ὃ φιλος σα ὁ ψευδὴς ατωσι ὃ τσονηρος ἀδ τὴν τὸς 

τοϑ. Β. . Ανϑρωπος] -᾿ ἐπιδουλος καὶ Ὁ χξ 93.8. ᾿Ανϑρωπος 
ἐχϑρὸς---ὅτος] Αμμαν ὁ φιλος σου ὃ ψευδὴς πτόσι ὁ πονῆρος ἀνϑρωπος 
ὅτὸς 10. ἀονο ἱπέμείσης τερὶς “ἔπιαη, νιαΐμς ἀϊς. ΚὟὶ εἴ. Ἰιδῖ. εχ Μ58. (οτῦ. 

ἐχϑρὸς] ργαπιῖτς. ὁ ΑἸά. ὁ πονηρὸς ὅτος] α ὅτὸς 44, ιοό. - ἦν 

93... ᾿Αμᾶν δὲ ὅχο. δὰ ἤη. οοη,.} “΄»ηάὰὰ σωίοηε ἀπά ίδες σεγόα, εοπ- 

,)ωμω οἱ, εἰ εεεϊ ἰδ νεδίες ἐγως. Ὗ εἴ. 1,Αῖ. εχ Μ5. Οογσθ. ᾿Αμῶν ϑὲ ἐτα- 

ρώχθη ἄο. δὰ ἤπ. σοι. {ε4.] μϑυμος δὲ γενομενος ὁ βασιλεὺς καὶ 
πλησϑὸς (ἢς) οργης ανεκηδησε καὶ ἦν περιπαΐων. καὶ ὁ Αμμᾶν ετα- 
ραχϑὴ καὶ προσέπεσεν ἐπι τες τόδας Εσϑηρ της βασιλισσῆς ἐπι τὴν 
χοιτὴν ετὶ ἀνακειμένης 19. ἔς, πῇ πλησϑεις ὀργῆς, εἴ ουπὶ αὐΐης ροίξ 

ανακειμενης, 93.8ἃ. ἔς, πῆ πλησϑεις οργης, τοϑ. ἢ. απὸ τῷ--βα- 
σιλίσσης) αὶ οὐπὶ ἱπιεττηεά, 44) τοό. ἀπὸ τῷ βασιλέως] απὸ Ὡροσ- 

ὠπου του βασιλεως, οὐπὶ τροσωππ (Ὁ κ(, 93. Ὁ. 
οι ΨΠ, Ὁ δὲ βασιλεὺς] και ὁ βασιλευς 44, τοό. ἐξανές] ανεςη 

. ΧΙ. ἐν ὀργὴ αὐΐα (0 κα 93.Ὁ: ἀπὸ τῷ συμποσίου] εκ τὰ συμ.- 
ποσιου ΧΙ, 44) τς, ὅ4, 74, 93) Ὁ. τού, 426. Οοῃρ!. ΑΙά. ΑΙεχ. 4ε 
ἴοοο μμο ῥγογ ἱείσπς πιαρρήαν» Ν εῖ. 1,.Δἴ. εχ Μ5. (οι. εἰς τὸν κῆπον] 

τὸν συμφοιτον Δ κα 93. Ὁ. δἰ ἐχὶ πὶ ἀογίμι Ν εῖ, 1,Αῖ. εχ Μ5. 
Οὐ. ὁ δὲ ᾿Αμᾶν τπιαρητεῖτο] ὁ δὲ βασιλευς τταρεκαλει 44. και 
Αμᾶν ἐξανεςὴ καὶ παρητειτο, ΟῚ ἐξανεςὴ καὶ [Ὁ κζ, 92. Ὁ. παρ- 

ῃτεῖτο] παρεκάλει καὶ ἡτεῖτο ζ4, 64) 243, 248. Οογιρ!. ΑἸά. ταρε- 
καλεῖ ςς, 71).749 76) τού, 120, 236. εἐξανεςη χα! παρητειτο περι τῆς 
ψυχης αὐΐε, 2490. τὴν βασίλισσαν] αὐΐην 71. τσερι τῆς ψυχῆς αυ- 
τε ἔσϑηρ τὴν βασιλισσαν, οὐτη περι τ. ψυχ. αυτ. Εσϑ. (Ὁ ΚἈΚ, 93.Ὁ. 
ἑαντὸν] αὐῇον 44) 64; τοό, τοβ. 4. ΑΙά. ΑΙεχ. ὄντα] τσαρα τε βα- 
σιλεως {00 Χά 92. Ὁ. α 108. ἃ. 

ΝΙΠ. ᾿Επέρρεψεν δὲ] ἐπεςρεψε γὰρ 44. και αι ἐπεςρεψεν γι. Ἐπέ- 
ξρεψεν δὲ---εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς] και ὁ βασιλεὺς ἐπεξρεψεν ἐπι τὸ συμπο- 
σιον. χῶι ἰδὼν εἰπὲν το. ἔς, πἰῆ εἰδων, 93.4. ΚἘπέςρ. δὲ ὁ βασιλ.} 

ὁ δὲ βασιλ. υπεςρ. 93.Ὁ. ἐκ τῷ κῆπε] -[- τε συμφοιτα εἰς τὸν οἰκὸν 
Ὧ καὶ 93.0. ἀπὸ τὸ κήπε Αἰεχ δα ἀογίο σά ἴοσπ (απ : Ν᾽ εἴ, 1.,δῖ. 

ἐχ Μ8. Οοιῦ. ἐπιπεπ]ώκει)} ἐπεπίωχει ςς, 248. Οοπιρί. -Ἐ καὶ 

ἔπεσεν ἰηῖεῖ ὕποοβ ΑἰεχΌ ἐπὶ τὴν κλίνην] ἐπ ἐδογενι τερίπα Ν εἰ. 1,Δϊ. 
εχ Ν8. Οοιῦ. ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν] ἀξιῶν αὐτήν ΑΙεχ. 6, 4- 

2᾽εεσδαίων ἐάν Ιἐπέπ:. Ν) εἰ. 1,.Δλῖ. εχ Μ5. (οτ. εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς] 

φἱάεης αμΐξηι γοχ ἔπε ἱπ ἰδονο Ἡβενὶς ἰγαίμς οὐ εἰ αἰχίὶ ; Ν ει. 1,Δῖ. εχ 

Μϑ5. Οοἵῦ. ὭΩρε καὶ --βιάζη] ὡςε καὶ βιαξζειν τὴν γυναικα μετ᾽ 
μους οὔτι μετ᾽ ἐμαὶ ΤῺ 3» .93.}: ὭΩςε καὶ ἄς. δὰ ἤη. οοπ|.] εχ, 
ἰχϑενον σῸ! ἢ ἀμᾶρτια τὴς βασιλειας ἀλλα καὶ τὴν γυναῖκα μου ἐκδια- 

ζει ἐνώπιον σου 19. χ᾽ ἱκᾶνον σοι ἡ αμαρτιῶ τῆς βασιλειας αλλα και 
ἴτὴν γυναῖχα μου ἐκδιαζες ἐνωπιον με; απαχϑγτω Αμαν, καὶ μὴ ζητω 
και ὅτως ἀπήγετο 03.8ἃ. Νον Μιζῆε!! φιοπίαηι (ΩΡΕΥ μεσ οἰ γε πηι πισεης 
"πᾶπμς αμίμς Κμὰ πελλεγε : 

εχ Μ5. Οοτῦ. καὶ τὴν γυναῖκα] καὶ τὴν γυναικα μου ΧΙ, 44,71» 

74, 76, τού, 120, 243. 2490. βιάζῃ] βιάζος ΑΙά. ἐχκβιάζη ΑἸεχ. 
ἐν τῇ οἰκίᾳ μο0}] « μου 93... Δμῶν δὲ ἄκεσας] ὃ λογος εζηλϑεν 
ἐκ τὸν ςομαῖος του βασιλέως καὶ ἀκεσας Αμαν, οὐὔπὶ ὁ λογος ὅζο. δὰ 
βασιλ. ἱποίυῦ, (Ὁ χὰ, 93. μἀἄἄκεσας7 κα 44) 1ο6. τῷ τὩροσώπῳ] 
τὸ (ἢς) τροσωπω 93. Ὁ. 

ΙΧ. Εἶπε δὲ] καὶ εἶπεν το, 93.8. ργαευηῖτῖ. «τὸς δὲ (ἀφείς 4114υ]4) 
εγνώχέει ὙὩΤῸ τὸ ξυλον ἰδὼν του ςαυρου εν τῇ οἰχιᾳ ἄμαν, οτε ἐκάλει αυ- 

τὸν ἐπὶ τὸ δειῖνον τῶν βασίιλεων, καὶ περι ττε τσυϑομενος εγνω τταρ᾽ 
ἐνὸς τῶν τσαίδων το καϊασκευαζομενον το8. Δ. Βεγαϑαν] Βεταϑαν 
ΧΙ. Αγαϑας τ9, τιοϑ. Ὁ. ὁ Βεγαδαν 64. Βεγαθα γι. Γαῦδεϑας 
93.8. Αρξδωνα 93.0. Βεχαϑαν 236. ὁ Χαρδωνὰ (πρὶ. ργαπηῖ, 
ὁ ΑΙ4. Βυααίας Νεῖ. 1,1. εχ Μ5. Ὁοσθ. εἷς τῶν εὐνάέχων] εἰς παι- 

243. 

πμησμϊἶ οἰ πιχογέρε πιεαη; υἱοίαγε ἢ Μεῖ. 1,Δῖ. 

ἐδωρήσατο Ἔσϑηρ ὅσα ὑπῆρχεν ᾿Αμᾶν τῷ δια- 

δὼν αὐΐκ το. εἷς των πραιδὼν αὐτῇ 93.8. -Ἐ ατος δὲ εγνωχει τοῦτο ΤῸ 
ξυλον ἰδὼν του ςανρου εν τῇ οἰκια τὰεὰἼ Αμαν" οτε ἐχάλει αὐῇον ἐπι τὸ 
δειπνον των βασιλεων' καὶ τσερι τῆτε πυϑομενος ἔγνω παρ᾽ ἕνος τῶν 
παιϑῶν το καϊασκεναζομενον ζα, 64. -ἰ- εδάεπι, πἰῇ εἰδὼν εἴ τὸν δειπνον, 

εἷς απὸ τῶν εὐνούχων 93. Ὁ. -“Ἑ δτος δὲ ἐεγνωχει τουτὸ τὸ ζυλον, 
ἰδὼν τα ταυρε εν τῇ οἰκί τὰ Αμαν οτε ἐκάλει αὐἦον ἐπι τὸν δειπνον τῶν 
βασιλέων, και περι τατε πυϑόμενος ἔγνω παρ᾽ ἕενος των παιδὼν τὸ καῖα.- 
σκευαζομενον. καὶ εἰπε 248. ΟΟπιρί. -- εβάεπι, πἰῇ εἴϑων, εἰ ἔπε καὶ 
εἶπε, ΑΙά. «πως δε ῥαδοκίδως τερὶε: Ν ει. 11. εχ Μϑ8. Οοτῦ. πρὸς τ. 

βασ.] τε βασιλεως 111. , 1. δεῖ. 1.21. εχ Μϑ. Οοτῦ. ενωπίον τὰ βα- 

σιλεως, οὔτι ἐνώπιον ΤῸ κι, 93: θ. ἸΙδὲ καὶ ξύλον] α καὶ γ6. καὶ γε 
ιδου τὸ ξυλον 93. Ὁ. ἰδὲ καὶ τὸ ξύλον ΑἸεχ. ]οονεῖπο τεχ, ἐζοε εΠ ἰἰρ- 
πὶ Μεῖ. 1Αἴ. εχ Μ5. Ὁοτῦ. Ἰδὲ καὶ ξύλον---σηχῶν πεντήκοντα 
δου ξυλον ἐν τὴ ανλη αὐτὰ τηχὼν πεντηχονΐα ὃ ἐχοψεν Αμιμᾶν ἕνα κρε- 
μάσει τὸν Μαρδοχαιον τον λαλήησαντα αγαϑα περι του βασιλεως το. 
ιδξ ξύλον ἐν τη αὐλὴ αὖτξ. πηχῶν τοεντηκοῦΐα, ὃ ἐχοεν Αμᾶν «να κρε- 

μαση Μαρδοχαιον, τον λαλήσαντα αγαϑα σερι τοῦ βασιλεως. κελευ- 
σον οὐν, κυριε, ἐπ᾿ αὐτὼ αὐτὸν χρεμασϑηναι 93.8. ἰδὲ ᾿Αμᾶν ξύλον ὃν 
καϊεσκεύασε διὰ Μουρτχὲ ἠγαπημένον τῷ βασιλέως, καὶ ἀνώρϑωσεν 
αὐτὸ ἐν οἴκῳ αὐτῷ 7 Οοάϊΐοε5 ϑεῦε. ἡτοίμασεν] ητοιμακεν ΧΙ. 
Ργαταῖσ, ὦ 93. δ. ρῥγαβηγῖ, ὃ ΑΙεχ. ἡτοίμασε---βασιλίως] φωοάῖ 
2γερατανεναὶ Αἄπιαη Ματάοολκο, μι ἐδδεπι μι βεπκάεγε! Νεῖ. 1... εχ Μϑ. 
Οοιῦ. . τῷ λαλήσαντι] αἀγαϑα τω λαλησαντι, οὐπὶ ἀγαϑα (Ὁ "(9 
93.Ὁ. - αγαϑα.249ς. περὶ τὰ βασιλίως) - αγαϑα [0 κκ 93. 
καὶ ὥρϑωται---τεντήκοντα ἐγεδενε ρεάμπι φεϊποιαρίπια. Ν εἴ. Ἰ,Αῖ. εχ 
Μϑ8. Οοἵῦ. καὶ ὥρϑ. ἐν τοῖς ᾿Αμᾶν] αὶ 44» τού. ἐν τοῖς ᾿Αμᾶν)} 
α ἐν τοϑ. ἐπὶ τοῖς Αμαν 226.τἩὸ ἔζύλον πηχῶν τεντήχοντα] α ξυλον 
64, 243, 248. (οπιρί. ΑΙά. ΑΙεχ. υψηλον τσεντήκοντα σηχων 93. Ὁ. 
πηχῶν] πηχέων ςς, 24. εἶπε δὲ ὁ βασιλεὺς] καὶ ειπεν ὁ βασιλεὺς 
19) 93. εἰ ἀἰϊχὶ! τες Νεῖ. 1.λῖ, εχ Μ5. Οοἵῦ. Σταυρωθήτω) κρε- 
μασϑήτω 19, 93.8. ςρωθητὼ ([) 93, Ὁ. τοόὄ. Σταυρωϑ. ἐπ᾽ αὐτο] 
Μωρεοιάαμιν μιρεν ἐϊϊμα Ἄσιαπ, εἰ πλοῦ ἐσ, εἰ ἄδοενε δ{ 1 ἐμ. ΚΝ) εἴ. 1,11. 

εχ Μ8. Οοεῦ. ἐπ᾿ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτω το, 248. (οπρί. ἐπ᾿ αὐτὸ 64. 
ΑἸά. επ᾿ αὐτω. και ἀφειλεν ὃ βασιλεὺς τὸ δακτύλιον ἀπὸ τῆς χεῖρος 
αὐἶε, και ἐσφραγισϑη ἐν ἀντω ὃ βιος αὖτε 93. ἃ. 

Χ. Ῥεεῖξ οοπι. ἱπίερτ. 19. Καὶ ἐκρεμάσθη ἄζς.  βι. σαι, ] 
καὶ εἰπεν ὁ βασιλεὺς τὴ Εσϑηρ' και Μαρδοχαῖον ἐδελευσατο κρεμασαι 

τὸν σωσαντα με εχ χιειρος τῶν εὐνουχων; οὐχ ηδει οτι τσάτρωον αὐΐκ γε- 
νος Ἐσϑηρ. 93.8. ἢο, πἰῇ γενος ἐξὶν ἡ ἔσϑηρ, το. θ. Εἰ ῥυβεηβ 
απ, βομὲ ργσοερεναί γεχ, [ὠβεν ἰΐρπμνι φιοα ργσραγαυεκαί Μαγάοολμξο ς 

εςὔαυϊ! ἀμίεηι γες ὧδ γα μια. Ν εῖ. 1,21. εχ Μ58. (οιῬ. ἐπὶ τῷ ξύ- 

λου] ἐπὶ τῳ ξυλῳ 249. ἐπὶ τοῦ ζυλου---ὁ βασιλεὺς] ἐν αὐτῳ καὶ ὃ 
βασιλευς γι. ὃ ἡτοιμάσϑη)] ὃ ἡτοιμᾶσε 44, ζ, 64, τοβ,8. 243: 

Οοπιρί. Αἰά. ἕ ητοιμᾶσε 93. Ὁ. ΑἸεχ. ᾧ ητοιμασϑὴ 249. Μαρ- 
δοχαΐῳ] -ἰ- τῳ λαλησαντι περι του βασιλέως 2490. καὶ τότε ὅς. δὰ 
ἤη. σοτ).} α 52. καὶ τότε τὰ ϑυμου ὁ βασιλεὺς ἐκοπασε 93. Ὁ. και 
τότε ἐκόπασεν ὁ βασιλεὺς ασπὸ τῇ ϑυμα 243) 248. (ορΙ. ὁ βασιλ. 
ἐκόπ.] ἐκόπ. ὁ βασιλ. ΑΙεχ. τῇ ϑυμὲ] ργαπηιῖ. ὠπὸ ΑΙά. 

Ι, Καὶ ἐν αὐτῇ ἄο. δὰ ἔῃ. οοπι.Ἷ καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς τὸν 
Μαρδοχαιον, και ἐχαρισᾶτο αὐἷον παντα τὰ τε Αμαν, καὶ εἰπὲν αὐτω" 
τι ϑέλεις καὶ ποιήσω σοι 93.8. Εἰ ἰρίᾳ ἀϊε ἀοπαυὶ! γίαχενχες τὲς 
Ἡρῆεν γερίπα ονιπία φμομπφμε ἐγαπὶ “σιαπ. Οὐορπουεγαὶ σμίέπι γέχ φμδαὶ 

Μανδοεάκειις ἐγαὶ ἀε γεέπεγε γερίμα. Νὶ εἰ. 1,Δῖ. εχ Μ5. (οι. ἐν αὖ- 

τῇ τὴ ἡμέρᾳ] τοτε ς2. εν τῇ ἡμερᾶ εχεινη 93.Ὁ. ὁ βασιλ. ᾿Αρταξ. 
ἐδωρ.} ἐδωρήσατο ὁ βασιλεὺς 445 71, τοό. ἐδωρήσατο ὁ βασιλεὺς Αρ- 
ταξερξης γύ, 93, Ὁ. 236, 248, 249. Οοπηρ. ᾿Εσϑὴρ 13] τη Εσϑηρ 

Ὁ «δὲ. βασιλεὺς ἐξανέςη ἀπὸ τῇ συμποσίου εἰς τὸν χῆπον' ὁ δὲ ᾿Αμᾶν «παρητεῖτο 7. 

8. 

Εἶχε δὲ Βεγαϑὰν εἷς ο. 

10. 



ΒΕ Σ Θ Η Ρ. 

ΚΕΦ. ΜΠ 
δόλῳ" χαὶ Μαρδοχαῖος προσεκλήθη ὑπὸ τῇ βασιλέως" ὑπέδειξε γὰρ Ἐσθὴρ, ὅτι ἐγοιχείωται αὖ- 

4. τῇ. Ἔλαξε δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν δαχτύλιον ὃν ἀφείλατο ᾿Αμᾶν, καὶ ἔδωχεν αὐτὸν Μαρδοχαίῳ" χαὶ 

χατέςησεν Ἐσθὴρ Μαρδοχαῖον ἐπὶ πτάντων τῶν ᾿Αμάν. Καὶ προσϑεῖσα ἐλάλησε «πρὸς τὸν βα- 3. 

τ 

οὐ υτεκχὶ Μεῖ. 1ἴ. εχ Μ5. (οι. 
τὰ 71. 

᾿ όἝ Ν, ’ 5", ΄ς 4 .3 Ὁ Ν ϑφ» 9, [ὰ ρὸ ΝΡ, 2 ΄ἿΝ , νἊ 3 ’ 

σιίλεα, χαι προσέπεσε ρος τᾶς πόδας αὖτϑ, χαὶ ἡξίε ἀφελεῖν τὴν Αμᾶν χᾶχιαν. χαὶ οσὰ επο:-- 

ἡσε τοῖς Ιεδαίοις.. ᾿Εξέτεινε δὲ ὁ βασιλεὺς Ἐσθὴρ τὴν ῥάδδον τὴν χρυσῆν' ἐξηγέρθη δὲ Ἐσθὴρ 

παρεςηχέναι τῷ βασιλεῖ, Καὶ εἶπεν Ἐσθὴρ, Εἰ δοχεῖ σοι, χαὶ εὗρον χάριν, πσεμφϑήτω ἄποςρα- 

φῆναι τὰ γράμματα τὰ ἀπεςαλμένα ὑπὸ ᾿Αμᾶν, τὰ γραφέντα ἀπολέσϑαι τὰς ᾿Ιεδαίες, οἵ εἰσιν 
ἐν τῇ βασιλείᾳ σϑ. 

΄" Ν ΄ 3 ρὸ ΝῊ Ζ΄ [ω φ8 - ΓΟ Ζ 

Πως γὰρ δυνήσομαι ἰδεῖν τὴν χάχωσιν τῇ λα μδ, χαὶ τως δυγήσομαι σω- 

σῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς πατρίδος μου; Καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἔσϑὴηρ, Εἰ “πἄντα τὰ 
ε ΄ 3 ." ,Ἅ»», ",» ͵ 9 ἃ ϑ ΄ 28καὶ 4 [72 ΝΝ β 3 ΄΄ 

ὑχάρχοντα Αμᾶν ἔδωχα χαὶ ἐχαρισάμην σοι, χαι! αὕτον ἐχρεμασαὰ ἐπι ξύλε, ὁτι τὰς χείρας ἐπῆ- 
“ Σ 7 »). 3 ρφ ΄ .. ε»» 2 ᾿ φΦ νῳ 7 ! ε “ὍὋ εξ μ᾽ 

γεγχε τοῖς Ιεδαίοις, τί ἔτι ἐπιζητεῖς ; Γράψατε χαὶ ὑμεῖς εκ τὸ ογῦματὸς μου, ὡς δοχεῖ ὑμῖν, 

χαὶ σφραγίσατε τῷ δαχτυλίῳ μδ' ὅσα γὰρ γράφεται τῇ βασιλέως ἐπιτάξαντος. χαὶ σφραγισϑῆ φραγ ᾿  μ γὰρ γραῷ { (᾽ φραγισνη 

Ὁ δαχτυλί ἐχ ἔςιν αὐτοῖς ἀντειπεῖν. Ἐχλήσϑησαν δὲ οἱ γραμματεῖς ἐν τῷ πσρώ ὶ, ὅ τῷ θαχτυλίῳ μδ, ὃχ ες τοῖς ἀγτείπειν. ἡνησᾶν ὁε οἱ γρᾶμμ ς ἐν τῷ τρωτῳ μῆνι, ὃς 

44. 71, 74, 76, τοό, 120, 436, 243, 248, 249. Οοπιρὶ. ΑἸά. ᾿Εσϑηρ 
τὴ βασιλεσση, ουπὶ τῇ βασιλ. [00 Χ(, 93.Ὁ. ὅσα ὑπῆρχεν] ργα- 
τηῖττ. ταὐῇα 44, γ1,) γ)6, τού, 120, 236. ὁσὰ υπαρχεῖι 64,243. ΑἸά. 

σὰ νπηρχέτο 248. ᾿Αμᾶν τῷ διαβόλῳ] τῳ Αμᾶν 44. τού. ρῥγα- 
γαῖ τῷ 74) 236. -Ἐ τῶν [εϑαιων (93. Ὁ. [1 "Κ) 249. καὶ Μαρ- 

δοχαῖος) καὶ Μαρδοχαῖος δὲ ΑΙεχ. καὶ Μαρδοχαῖος τοροσεκλήϑη] 
καὶ Μαρδοχ. τροεκληϑὴ 74ᾳ. ὑπὸ τὰ βασιλ.} ταρα τα βασιλ. 64. 
Οομιρὶ. ΑἸἰάΔ, Ἐσϑὴρ 29] - τῳ βασιλει 44, 71, 74) 76, τού, 236. 
ἐνοικείωται]} ενοικείωτο 111. εἐνοικείουτῶᾶι 44, 71) 74), 76, τού, 120, 

4236. ἐνωκείωται Οομμγὶ. αὐτῇ] -ἰ Μαρδοχαῖος 445) 715 74» 76, 
τού, 120, 236. 

Ἢ]. Ἔλαξε δὲ] καὶ ἐλαδεν 71. ἜΕλαβε δὲ δες. 14 ἤη. οοπ.] καὶ 
εἰπε Μαρδοχαιος" Ὅπὼς ἀνελῆς τὴν ἐπιςολὴν του Αμαν" καὶ ἐνεχείρισεν 
ἄντῳ ὁ βασιλευς τὰ καΐα τὴν βασιλειαν 93.8. ΕἸ ἐειγαξίο ππππίο, 
μεν αὐβγαχετα! τέχ αὖ “ἔπιαν, αἰδαϊ ἐμηὶ Μαγάοελσο. ἘὸῚ κοι βίμεϊ! 

Ἠοβεν ἱπ οππίδως φιξ ἐγαηπ! πιαη, αναοοάσκεπι. Ψεῖ. 1,Αῖ. εχ Μϑ5. 

Οοῦ. τὸν δακτύλιον] το δακτυλιον 93. 6. ὃν ἀφείλατο] ὃν ἀφει- 
λετὸ ἡ4,) 719) 74) γ6, τού, 120, 249. Οομρί. ὃ αφειλατο 93.Ὁ. ᾿Α- 
μῶν] απο Αμᾶν 719 74) 76, τοό, 226. του Αμαν 93. ἢ. ΑΙεχ. ἔϑω- 

κεν αὐτὸν} α αὐῇον ΧΙ, όᾳ, 93, Ὁ. 248. Οοπιρὶ. ΑΙά. πιδδεῖ αὐτὸν ἴη 
οδιαγαόϊ. πιὶπ. ΑἸεχ. Μαρδοχαίῳ] ργαευνῖττ. τω 93, Ὁ. 248. Οοπιρὶ. 
καὶ καϊίςησ. Ἐσϑ. Μαρδοχ.} ,. τ2ο.. ἘΕσϑὴρ Μαρδοχαῖον] αὐον 
Ἐσθὴρ 71. Μαρδοχαῖον] ῥτγαταῖῖ. τὸν 74,93, Ὁ. 1ο6. τῶν ᾿Α- 
μᾶν] του Αμαν 93.Ὁ. τῶν τῷ ᾿Αμᾶν (οὶ. . 

Π1. Ἰεεῖξ ἐοῖιπι οοπηηα τοό. Καὶ τὩροσϑεῖσα] - Εσϑηρ γι, 
γ4,. 76, (93. Ὁ. ὯὩὉ 3Κ) 120, 246. ΚΕ αὐάγμπρεμς Ψεῖ, 1,λῖ, εχ Μ58. 
Οοτῦ. Καὶ τπροσϑεῖσα το. δῇ Άπ. ςοπ}.] καὶ εἶπεν Εσϑηρ τω βα- 

᾿ς σίλει τὴ ἐζης" δὸς μοι κολασαι τες εχϑρες μὲ φονω. ἐνετυχεν τε ἡ βα- 

σιλισσα Ἐσϑηρ καὶ καΐα τέκνων Αμαν τω βασιλει, οὁπως ἀποϑανωσι 
καὶ ἄντοι μετα τῆς μῆτρος αὐΐων. 931.4. ἔς, π1Π ενετυχεν δὲ, καΐα τῶν 

ΡΙῸ καα τέκνων, εἴ τοῦ ᾿σᾶτρος ΡΙῸ τῆς μῆτρος, το8. Ὁ. ἐλάλησε 
τρὸς] παρεκάλεσε 71. αελαλησε436. καὶ τὩροσέπεσε] ἱπεϊίπαία 
ψνει. 1,Δῖ. εχ Μ5. Οοτῦ. . πρὸς τὰς πόδας] ἐπι τες ποδὰς 64. (οἴηρὶ. 
ΑΙά. καὶ ἠξίου] -[- καὶ ἐδεηϑὴ αὐτὰ ὧὩ »Κ 9ο3.0. καὶ ἡξίε δε. 
δὰ ἤη. ςοπι.} δε φιο ἐρροιναυέταί ἑἕπαπ αὐοενίες ρει )ιάκογηκ. 

ψει. 11. εχ Μ85. Οοσῦ. τὴν ᾿Αμὰᾶν κακίαν] τὴν κακιαν Αμᾶν τοῦ 
Γωγαιου καὶ τὸν λογισμον αὐΐξ, οὐπ του Γωγαιου ὅτο. (00 κ((,) 93. Ὁ. 
λα Αμαν το8. ἃ. τοῖς Ἰουδαίοις] ῬΓΘΠ, ἐν ς ς. ΡγβΠϊ. τοῖς συμ»- 

“πασι (υὉ -:- 93. Ὁ. 

ΙΝ. ᾿Ἐξέτεινε δὲ] καὶ ἐξέτεινεν γι. ΑἸεχ. α δὲ ΑἸά. ᾿Ἐξέτεινε 
δὲ ὅτε. δὰ ἔπ. οοπ).] καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς γενεσϑω" καὶ ἐπάταξαν τες 

ἐχϑρους εἰς τληϑος 93.8. ἔς, συπὶ ἐπαΐαξε ὑτο ἐπαταζαν, τοϑ. Ὁ. 
ὁ βασιλεὺς], 24ώ.. Ἐσθὴρ 13]. 44. τὴ Ἐσϑηρ 120. Οοπρὶ. 
αὐ Ἡρῆεν Ν ει. 1,21. εχ Μ5. σοῦ. Ἐσϑὴρ τὴν ῥαθδον τὴν χρυσῆν) 
τὴν ραθδὸν τὴν χρυσὴν τὴ Ἐσϑηρ 71, 76, τού, 236. τὴν ῥαξϑον] 
τὴν ῥαύδον ΑἸά. τὴν χρυσὴν) ΒΕ ἦν ἐν χεῖρι αὐΐαᾳ Ὁ “:- 93.Ὁ. τὴν 

χρυσὴν---σαρεςηχέναι] τὴν χρυσὴν τῇ Ἐσϑηρ καὶ ἐξηγερϑὴ ταρερηκχε- 
ναι 44. 

ἐξηγέρθη δὲ ὅς. δὰ ἔῃ. οοπ. 6.] 
Ἐσϑὴρ] α τοόὄ. τταρεςηκέναι] ταρεξῆκε 93.. τσαρε- 

ςηκέναι τῷ βασιλεῖ] εἰ βελὶε ἐπ οοη ρεξίω τερὶς. ΚΝ εἰ. 1κϊ. εχ Μ8. Οοτῦ. 
Ν. Καὶ εἶπεν ᾿Εσϑὴρ] καὶ εἶπεν αὐτω Ἐσϑηρ 74, 76, τ20, 26. 

μαδεῖ Εσϑηρ (Ὁ -:- 9ο3.Ὁ. εἰ εἰϊκὶξ γερὶ Νεῖ. 1.21. εχ Μϑ. Οοιδ. 
Καὶ εἶπεν ᾿Εσϑὴρ ὅς. δὰ ἤπ. οοπι.Ἶ ἐν δὲ Σεσοις ανϑομολόγησατο ὃ 

"»" 

ἐξηγέρθη δὲ] καὶ ἐξηγερϑη γό6, τού, 236, 248. Οοπιρὶ. εἰ. 

βασιλευς τὴ βασιλισση αποκτανϑηναι ἀνδρας, καὶ εἰπεν" ιδου διδωμε 
σοι τοῦ χρεμᾶσαι. καὶ ἐγένετο ὅτώς 9,.8. Εἰ δοκεῖ--- χάριν] δὲ 
2͵΄΄σοοὲ ἐἰονεῖπο πιϑο, εἰ ' ἱπυεπὶ ρυαίίαηε ἐπ οοη ῥεξδε ἐμο Νεῖ, 1,.Δῖ. εχ Μδ. 

Οοτῦ. ΕἸ δοκεῖ σοι] εἰ δοκεῖ τῷ κυρίῳ μου τῳ βασιλέι 44. 74, 76, 
τού, 120, 236.Ἡ καὶ εὗρον] καὶ εἰ ευρον 445 τού, τοΒ. 8. και. ἢ εὖ- 
ρον93.Ὁ. χάριν] “ ἐν οφϑαλμοις σου ΧΙ]. -ξ ενωπιον σου 44, 
1οϑ. ἃ. Αἰεχ. -ἔ ενωπιον σου, καὶ εὐϑυς ὁ λογος ἐνώπιον τε βασιλεως, 

κάι ἀγαϑὴ εἰμι ἐνωπιον του βασιλεως (0 ὃς 93. Ὁ. -Ἐ εαάεπι, πἰῆ εν 
οφϑαλμοις αντα ῥὑγὸ ἐνωπ. του βασιλ. υἱῖ. 2429ῶὅ. πεμφϑήτω ἄτ. δὰ 
ἔπη. σοπλ.} γηεαμίεγ ὦ 16 ἱμίεγα, μὰ τοἰαπίμν ἐρ δοὶσ, φκας (γήγεναι 

“ἤπαη, κί ρεγάεγει δωάαοι οπῖπες πὶ τερία ἱπᾶ, ἐπ πορεῖμε ἔμο, Νεῖ, 1, δῖ. 

εχ Μ8. Οοτῦ. ὠποςραφῆναι] ἀπορρεψαι 93.Ὁ. ΑΙεχ. τὰ ὦπε- 
ςαλμένα] τὰ αποςαλεντὰ 74. 76. τὰ εξζαπεσαλμενα 93. Ὁ. ΑἸΪεχ. 
τὰ τοβϑι8.. ὑπὸ ᾿Αμᾶν] ταρα Αμαν ΧΙ, 249. απὸ Αμαν ὅῳ. 
248. Οομρ!. ΑἸά. -νις Αμαδαθου του Γωγαιου Ὁ κΚς 93. Ὁ. 
ἐπολέσϑαι) ἀπολεσαι 11, οἵ εἰσιν] οσοι εἰσιν 745) 76, 93. Ὁ. τοό, 
120, 236. Αἰεκ. βασιλείᾳ σον] α σον 93. θ. Βαῦεῖ σου ἴῃ οἰιδγαέξ. 
ταΐπογε ΑἸοχ. 

ΨΙ. Ῥεεῖξ ἰοἴππι σοπηπια τοό. δυνήσομαι 19} ϑυνησωμαι ἐγὼ 
93. δ. δυνησωμαι (ἢς ἴπῆ.4) 120. ῥοίεγο ἐρο Ν εῖ. 1,31. εχ Μ58. (οιδ. 
ἰδεῖν] ἐπιδεῖν ΑἸεχ. τὴν κάκωσιν τὸ λαῖξ μου) τὴν καχωσιν τὴν εὑρα- 
σαν τὸν λαὸν μοὺρ οὔπὶ τὴν εὐρεσαν ΤῈ κ(, 93.0. ἐν τῇ ἀπωλείφ 
τῆς 'τσατρίδος μ8] μία 4ε ραίγία πιεα ἢ Ψεῖ. 1,.ῖ. εχ Μ5. Οοτρ.᾿ 

ΝΙἼΙ. Καὶ εἶπεν---- Ἐσϑὴρ] καὶ εἶπεν αὐτῇ 71. ΕἸ ἀδἰκὶρ ἐπ} τεα: 
γει. 1,Δϊ. εχ Μ5. Οογῦ. ὁ βασιλεὺς] - Αρταξερξης 93. Ὁ. πρὸς 
Ἐσϑὴρ) 44. τοό. ἔσϑηρ τὴ βασιλισση καὶ Μαρδοχαίω τῳ Ιπαδαιω, 
οὑπὶ τῇ βασιλισσὴ δες. (Ὁ ας, 93. δ. (ΑΙεχ. συπὶ καὶ Μαρδοχ. τῷ 
Ἰ5δ. ἴῃ σμλγ. πὐΐποσθ) κ προς τιοϑ.8Δ. Εἰ σᾶντα δζο. δὰ ἤπ. οοη,.] 

ονμε: ζασμίιαίες ἔνια ἀοηαοὶ εἰδὲ, οἰ ἔργεσι (μι ῥεμεϊί ἐπὶ ἰέρπο σαπρ ονπὶ 

ἥἴονιο βία, φμοπίαν οορταοὶ! (ΡῈ πὶ πιαὶα ἱΉΓ ΥΥα τερηο μεθο, Μεῖ. 1.4, 

εχ Μ8. σοι. τὰ ὑπαρχ.] τὼ ΑἸά. ὑπάρχ. ᾿Αμὼν] ὑπαρχ. 
τῷ Αμαν 44. 74, τού, 120. α ἅμαν 248. ἔδωκα] α 93. Ὁ. ΑΙεχ. 
καὶ ἐχαρισάμην] αὶ και 93. Β. ΑΙοεχ. καὶ ἐχαρησαμὴν τοό. ἐπὶ 
ξύλου] ἐπι του ξυλου 74, γ6. ΑΙεκ. τὰς χεῖρας ἐπήνεγκε] υπηνεγκε 
τας χειρᾶς 93.8Ἢ' ἐπήνεγκε) ἐπῆρε ΧΙ. τί ἔτί ἐπιζητεῖς] καὶ ετιὶ 
445 τοό. τι ετι επιτιϑεις [10 --- 93. δ. τι ετὶ ζητεῖς τοβ, ἃ..940. 
μαδεῖ ἔτι ἴῃ σμαγαθς, πλΐπογε Αἰεχ. ᾿ 

ὙΙΠ. Γράψατε καὶ ὑμεῖς] καὶ ἡμεῖς γράφεται ἴΆ0) 93.Β. γρά- 
φετε καὶ ὑμεῖς ΑΪεχ. δεγίδε ἐρίων ερ βοίας Νεῖ. 1.Αἴ. εχ Μ5. Οοιῦ. 

ἐκ τῷ ὀνόματός μον] ἐπι τῶ ονομάτι “μον Ὁ -:- 93. Ὁ. δογεῖπο πῖφὸ 
γεῖ. 181. εχ Μ5. Οοσῦ. ὡς δοκεῖ ὑμῖν] - ἐν ονομῶψι τὰ βασιλεως 
Ὧ δὰ 93.0. φιοριαοίμοάϊωπ εἰδὲ ρίαεε! εἰ ανγαοελαο Μεῖ. 1,Δῖ. εχ 

Μϑ8. Οοἵῦ. τῷ ϑακτυλίῳ μου τ --τῷ δακτυλίῳ μου 29} α αἰζετιτ. 
εἰπὶ ἱπιοιτηθ. τό. ὅσα γὰρ γράφεται] φασειηφιε {γἰὀμπίνν εἴ. 

71. εχ Μ8. Οοσῦ. γράφεται) γραφετε ΧΙ]. ΑἸΙά, -ξ- ἐν γραφὴ 
δ κἈὰ 93.Ὁ. τῇ βασιλ. ἐπιταξ.] ἐπιταξ. τα βασιλ. 932. Ὁ. καὶ 
σφραγισθῃ τῷ ϑαχτυλίῳ μου] εἰ βρπαπίμν Μεῖ. 1,δἴ. εχ Μ5. Οοτὸ. 
οὐκ ἔςιν αὐτοῖς ἀντειπεῖν} πο ἡ] εοπιγαάίοίεγ. Ν ει. 1,11. εχ Μϑ. 

(ον. 

ΙΧ. ᾿Εκλήϑησαν δὲ] ἐκαϑησαν δὲ 93.Ὁ. οἱ γραμματεῖς] -- τα 
βασιλέως ἐν τω καιρω ἐκείνω {Ὁ ἃς 93. Ὁ. Λνγϊδι γεγὶς Ν ει, 1,Δϊ. εχ 
ΜΞ. Οοιῦ. 

92.Ὁ:- ὅς ἐςσι Νισᾶν] ὅς ἐςὶν ἰσὰν (πο) τοῦ. 
108. ἃ. ΑἸ. ΑΙεχ. ε εῖ. 1,2ῖ. εχ Μ5. Οονῦ. 

ἐν τῷ τρώτῳ μην!} ἐν τω μῆνι τω τριτω, ὃ ἐςξὶ Σιμαν 
Νισαν] Νισα 11, 

τρίτη καὶ εἰκάδι] 



ΝΝ ϑησεται 93. Ὁ. 

ἘΞ Σ ΘῊΗ Ρ. 
ΚΕΦ. 

ἐς! Νισὰν, τρίτῃ χαὶ εἰχάδι τᾷ αὐτὰ ἕτους, χαὶ ἐγράφη τοῖς Ἰεδαίοις, ὅ ὅσα ἐνετείλατο τοῖς 01-- 

χογόμοις χαὶ τοῖς ἄρχεσι τῶν σατραπῶν, ἀπὸ τῆς Ινδικῆς ἕως τῆς Αἰϑιοπίας, ἑχατὸν εἰκοσιεπτὰ 
4 Ν ’ ς ξ΄ Ὰ, Α, ϑ. “Ὁ ΄ 

σατράπαις χατὰ χώραν χαὶ χώραν, χατὰ τὴν αὐτῶν λέξιν. Ἐγράφη δὲ διὰ τ βασιλέως, χαὶ 
ἐσφραγίσϑη τῷ δαχτυλίῳ αὐτϑ' χαὶ ἐξαπέςειλαν τὰ γράμματα διὰ βιδλιοφόρων, Ως ἐπέταξεν 
αὐτοῖς χρήσϑαι τοῖς νόμοις αὐτὼν ἐν πιάσῃ πόλει, βοηϑῆσαί τε αὐτοῖς, καὶ χρῆσϑαι τοῖς ἄντι- 
δίχοις αὐτῶν χαὶ τοῖς ἀντιχειμένοις αὐτῶν, ὡς βόλονται, 

᾿Αρταξέρξου, τῇ τρισχαιδεχάτη τῷ δωδεχάτου μηνὸς, ὅς ἐς ν ᾿Αδάρ. 

Ἔν ἡμέρᾳ μιᾷ ἐν πτπάση τῇ βασιλείᾳ 
Ὧν ἐς!ν ἀντίγραφον τῆς 

ἐπιςολῆς τὰ ὑπογεγραμμένα' ““ Βασιλεὺς μέγας ᾿Αρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς Αἰ- 

ςς ϑιοπίας ἑκατὸν εἰχοσιεπ]ὰ σατραπείαις χωρῶν ἄρχεσι, χαὶ τοῖς τὰ ἡμέτερα φρονῆσι, χαίρειν. 
᾿ Πρλλοὶ τῇ πλείςῃ τῶν εὐεργετάντων χρηςότητι ἐρονομτ ον τι βΌμενοι μεῖζον ἐφρόνησαν, χαὶ 

«ς οὐ μόνον τὰς ὑποτεταγμένους ἡμῖν ζητᾶσι χαχοποιεῖν, τόν τε κόρον ὃ ϑυνάμενοι φέρειν, χαὶ τοῖς 
«ς ἑχυτῶνγ εὐεργέταις ἐπιχείρδσι μηχανᾶσθαι" Καὶ τὴν εὐχαριςίαν οὐ μόνον ἐχ τῶν ἀγϑ)ρώπων 

«ς ἀγταναιρδντες, ἀλλὰ χαὶ τοῖς τῶν ἀπειραγάσων χύμποις ἐπαρθέντες, τῇ τὰ σάντα χατοπΊεύ- 

«ς οντος ἀεὶ Θεξ μισοπόνηρον ὑπολαμξάγουσιν ἐχφεύξεσϑαι δίχην. Πολλάχις δὲ χαὶ πολλὲς τῶν 

“ς ἐπ᾿ ἐξεσίαις τεταγμένων, τὼν σσιςευϑέντων χειρίζειν φίλων τὰ σράγματα, πιαραμυϑία μετό- 

Ῥγδυντῖ. σῃ 93. Ὁ. Οοπιρὶ. ΑἸά. τὴ τετάρτη καὶ εἰκαδὶ 249. ἠεγιία 
δε Ν ει. 1.Δἴ. εχ Μ5. (οτῦ. τϑ αὐτῷ ἔτους] τα αὐκ μηνος ΧΙ, γ6. 

ΑΙεχ. τῷ ετους τῷ ἐαυτβε 93. Ὁ. ἥβης νιεηβε Ν εῖ, 1,Αἱ. εχ Μ5. (οχῦ. 

ὅσα ἐνετείλατο) -" Εσϑυηρ 4457 71) 74, 76, τοῦ, 120, 236. κα 93. Ὁ. 
τοῖς οἰκονόμοις ργαεπηϊτ. εξ ονομαῖος γ1. Ργα πη. εξ ονομαῖος τε βα- 
σιλεὼως γ4, 76, 120, 226. αδογίδες Ν εῖ. 1,Αῖ. εκ Μ5. (οτδ. σα- 

τραπῶν]) σαπατριων (πηεηά. ρτο σατραπιων) 71. πὸ τῆς Ἰνδικῆς] 

ριατηα. οὗ ἦσαν 93.Ὁ. ἕως τῆς Αἰϑιοπίας} ρταρπηϊτ. καὶ 44. 219 
η6, τιοό, 226. ἑκατὸν δζς. δὰ ἤη. σοη1.} δεπίμπ οἱρὶπεὶ (ρίοπι (α- 
γῶρὶ: ρεμλίμηε ἐιρεγαπ δες (ρουπάμνε ρεπίσηε εἰ ρέπίορι, (πομπάμηι καὶ 

ἐμ ίψοε ἐούεσι ἰπρίασ. Ὗ' εἰ. 1.Δῖ. εχ Μ9. (ογῦ. 

ἐπα και εἰκόσι καὶ ἑκᾶτον 93. Ὁ. 

ἑκατὸν εἰκοσιεπῖα] 
εχᾶτον καὶ εἰκοσιεπῖα 2490. ἕχα- 

τὸν εἰκοσιεπῆα σατράπαις]  ςς. ἑκατὸν εἴκοσ. καὶ ἐπ] σατραπείαις 
ΑΙοχ. σατρᾶπαις} σατραπιαις 110 σατραπειαις ΧΙ, 44, 745 76, 

τού, 1οϑ, 8. 150, 236,249. σαπρειαις (τππεπα.} 71. σατραπίιας 93. Ὁ. 
κατὰ χώραν καὶ χώραν] καῖα τὴν χωραν 93. Ὁ. καῖα χώρας 108.8. 
καὶ χώραν] κα χωραν 445 τοῦ. α 120. κατὰ τὴν αὐτῶν λέξιν] καῖα 
τὴν ταυτῶν λεξὶν ΠῚ, τοϑ. 4. καΐα εαὐυτὼν λεξιν, καὶ λαὼ καΐα τὴν 
γλωσσαν αὐῇπ, καὶ προς τους Ιαδαιες καῖα τὴν γραφην αὐΐων, οὑπὶ καὶ 
λαω εἰ ἔεᾳ. Ὁ Χῴ, 93.0. καΐα τὴν αὐτῷ λέξιν 240. 

Χ. ᾿Ἐγραάφη--βασιλέως] δια του βασιλεως Αρταξερξου ἐγραφη, 
οὐπὶ Αρταξ. ὯὩ κζ, 93... αὶ οὐππὶ ἱπίειτηθά. το6. Ἐγράφη δὲ] 
και ἐγραφη 71) 745) 76, 236. Αἴεχ. τῷ δακτυλίῳ] δια τε ϑακτυλις 

᾿ 24) 76. τῷ δακτύλῳ 226. δακτυλίῳ αὐτῷ} δακτυλίῳ τε βασιλεως 

44. τἸοό. καὶ ἐξαπίςειλαν ὅς. δὰ ἔῃ. οσπι.] εἰ γιέ ρὲ ἐϊδγανίος 

ον ἐπι ς ἐπ ἐσμίς ΝΜ ῖ, 1,Δῖ. εχ Μ5. Οοσῦ. καὶ ἀπέρειλαν τὰ γρᾶμ.- 

μαῖα βασιλικὰ διὰ χειρὸς ἀγγέλων (εν νεγεάατίο:) 8 (ὐράϊοες δετρί. 
ἐξαπέςειλαν) ἐξαπεςειλὲν ςξς, 93. Ὁ. ΑΙεχ. διὰ βιδλιοφόρων] δια 
βιδλιαφορων 11. ΑΙεχ. δια βιδλιαφορων ἐν ἑπποις τοις ἐπιδαταις τῶν 
ἀρμαΐων οἱ μεγιξανες νιοι των Ῥαμάχειμη οὐπη ἐν ἐπποις εἴ 764. ΠΙΡ ἈΚ, 
93.Ὁ. α τοῦ. : 

ΧΙ. Ὡς ἐπέταξεν---αὐτῶν 12], οὐπὶ ἱπίειτηεά. το. Ὡς ἐπέ- 
ταῖεν ἄο. δὰ ἤηῃ. οοιΏ.] φμαξομηφος ἐιρεέγσυὶ ἀϊε, αἱ μεῖς ἰορίδως Νεῖ. 

1,2. εχ Μ5. Οοσῦ. χρῆσθαι 13] χρησαῦϑαι (ῇς ἰηΐτα 64. Οομηρὶ. 
ΑἸὰ.λ 243, 248, 249. ΑΙεχ. ἐν σάσῃ πόλει] ἐν τασῃ τὴ πολει 1]. 
(ΑἸεχ. ουπὶ τάσῃ ἰπ ομαγδδϊ. πηποῖβ) ἔν πάσῃ τόλει---αντιδίκοις 
αὐτῶν} , οὐτη ἰηϊεττηοά. 249. βοηϑῆσαί τε] αὶ τε ΧΙ. καὶ εδοη- 
ϑησεν 44. βοηϑησατε 52. καὶ βοηϑησαι γ1, 74, 76, τού, 236. βοη- 

καὶ χρῆσϑαι] και χρήσασϑε 52. καὶ ἱ χρῆσϑα:--- 
μιὰ ἷῃ οοπη. [64.] α οὐπὶ ἱηϊεγηηεά. 7: τοῖς ἀντιδίκοις αὐτῶν] 

α αὐΐων 93. Ὁ. 

ΑΪεχ. ἀντικεεθοις αὐτῶν] ἀντικειμένοις αὐΐοις 448. (οπηρ. ὡς 

βάλονται} ως ββλεται ξξς. Ἔ ἀφανιξειν και Φονευειν ὡς βελονται, και 

αἀπολανειν συμπασαν δυναμιν λαξ καὶ χωρας τὲς ϑλιδοιας αὐτες, νη- 
πιὰ καὶ γυναῖκας, και-τὰ σκυλα αὐΐων εἰς ττροσνομὴν {Ὁ ἃς 93. Ὁ. 

ΧΙΙ. Ἐν ἡμέρᾳ-- ̓Αρταξέρξωυ] ἵπ ογιμὶ γέβπο.. “":ακενχὶς Νεοῖ. 1,Δϊ. 

εχ Μ8. Οοεῦ. ἐν τάσῃ τῇ] κα τῇ 93. Ῥ. τῇ τρισκαιδεκ.] φκατία 
Δεκίνια ἀϊε Ψεῖ. 1ι2ῖ. εχ Μ8. Οοτδ. τῇ ἢ τρισκαιϑεκ. δις. δὰ ἔπ. οοπ,.] 

α71. ϑωδεκάτε] α 931. δ. Παθεῖ ἴῃ σπδ. πῆῖπ. Αἰθχ. ὅς ἐρὶν] α 240. 
ΧΙΠ. ὯΩν ἐριν--οὐπογεγραμμένα] καὶ ἐγραψε τὴν ἐπιτεταγμενην 

ἐπιρολην 9 ἢν οἰπὶ ςφολὴν ῥΓῸ ἐπιςολην, 93.ἃ. ἤς, πῆ υποτεταγ- 

, Οοπιρὶ. 

ἀντιδίκοις αὐτῶν καὶ τοῖς] Βαθεῖ ἴῃ σμαγδῶ,. τηϊῃοῦο | 

μένην, τοβ. θ. ἡ δὲ ἐπιςολὴ τοιαυτὴ 445 τού. κα Οοὐπὶ ἱπίεγηιθά. 71. 
ΕΠ ακίενι ἐχοπρίμηι ορ βοΐ, φαοα πιῤ᾽εόδεσι οἤ, ἐΠϊμά ΣΝ ει. 

1.ῖ. εχ Μ5. Οογϑ. ἀντίγραφον) το ἀντιγραῷον 71, 745 76, 120. 

τὰ ὑπογεγραμμένα} τῶ νποτεταγμενα 76. τὰ γιγραμμενα 448. 
Αἰά. Βασιλεὺς μέγας ᾿Αρταξέρξης]: και βασιλεὺς μεγας Ασσνηρος 

19. ἔς, ἢπε καὶ; 93. 8. τοῖς ἀπὸ τῆς ἱνδικῆς} τους ἀπὸ τῆς ἵνδι- 
κῆς τοό. α τῆς 1οϑι. ἕως τῆς Αἰϑιοπ.} α ὼς ΧΙ. ἡ τῆς ς2. 
μέχρι της Αἰϑιοκ. 249. Αἰϑιοπίας] Αἰϑιωπιας το. εἰκοσιεπῆὰ]} 
καὶ εἴκοσι καὶ ἐπα 10, 93, τοϑ. Ὁ. εἴκοσι καὶ ἑπ]ὰ ΑΙεχ. σατρα- 
πείαις] σατραπιαις (11. εχ οοττ.) 93. Ὁ. αὶ 19, 93,8. τοβ. Ὁ. σατρά- 
παις Οοπρὶ. Ἅ1ά4. μιιγαρὶς Ν εῖ. 1,Δτ. εκ Μ5. Οοῖ. καὶ τοῖς τα] 

και σατράπαις τοις τὰ το, 93, το8. ἢ. ΑΙεχ. καὶ τοῖς τὰ ἡμέτερα 
φρονασ!] α τού. Ψεῖ. 1Αἴ. εχ Μ5. Οογθ. καὶ ταις τὰ πμετερὰ φρο- 
γεσι χωρᾶιϊις 240. 
πλείςη] τὴ Ὄληςει 156. τῇ τλείςη τῶν εὐεργετάντων χρηςότητι 
αὐυπεῖς λωνιαπίδαϊε ἐογμε Ν οι. 1,Δἴ, εχ Μῖ8. (ούῦ. τυυχνότερον τι» 

μωμ..} συκνωτερον τιμῶμ. 445 93. Ὁ. φιὶ ἐος ἠοπονύβεαπι. Νεῖ, Ἰ,Δῖ. εχ 
Μ5. (οι. μεῖζον ἐφρόνησαν} π"οἷε ῥβεγαπιες Ν εῖ, 1.2ϊ. εχ Μϑ5. 
Οοιῦ. ἐφρόνησαν] φρονησανἧες 10, 93, ἃ. τοϑ8. 6. καὶ οὐ μόνον] 
α καὶ 93, ἃ. τοϑ. Ὁ. ποη (έμπι Νεῖ. 1,21. εχ Μ8. σοῦ. ὑποτεταγ- 
μένους} υποτεταγμεένων 93.Ὁ. τόν τε--φέρειν] ἀλλὰ καὶ ἐχ ἑαυτῶν 

αὐθάδειαν καὶ ὕψωσιν δύναἾαι φέρειν Οοὐΐοε5 αἰϊφυοῖ 5εγρὶϊ : πυπηετιις 
ποι ἀείογ δῖτυγ. τόν τε κόρον] τὸν δὲ κόρον 449 71) 74) 76, τοϑ, τ20. 
τόν τε κόρον οὐ δυνάμενοι φέρειν] ἥπεπι σεγο ποὴ ῥοδμπὲ βονίαγε Νεῖ. 1,Δϊ. 
εχ Μ8. Οοσῦ. καὶ τοῖς ἑαυτῶν] καὶ τοις αὐΐων 93.848. ἐπιχειροῦσι] 
ἐπιχαιρεσι τοϑ. ἃ. σπάσπι Ν ει. 1,Δῖ. εχ Μ5. Οοτῦ. μηχανᾶσϑα!ι) 

Ἕ κακα το, 93. μηχανήσασϑαι 240. "ποϊὶγὶ νιαίμπι, Ν εἴ. 1,21. εχ 
Μ5. Οοιῦ. Καὶ τὴν εὐχαριςίαν} φταίίανι Νεῖ. 1,.Αἴ. εχ Μ5. (οι. 

καὶ εὐχαριςίας (φγαιίαγεπι αὐλίοπερα) Οὐάεχ ὑπ 8εγρϊ. εὐχαρι- 
ζίαν] ῥγϑπηῖτι. κατὰ ἰηῖεῦ ὕηοοβ Αἰεχ. ἄνταναιρᾶντες) ἀναιρουες 

199 93. 8. αντανερουῆες τού. 
ἐκεῖϑεν ἀναιρέσι λαθεῖν 7 Οὐοάϊοες ϑεγρὶϊ. ἔχεῖϑεν ἀναιρεσι Οοάεχ 
ὑ8}5 δεῦρ. αλλὰ καὶ τοῖς --κατοπεύοντος ἀλλὰ καὶ ἀναξίοις 
ἐπαίνοις ἐπαρϑέντες πλησϑίντες, οὐκ οἴϑασι ὧν τοαντοπ]εύων 8 (ὐοάϊςες 
δεγρ. τῶν ὠπειραγάϑων] των απειρογαϑὼν 44) τού. τῶν υπερα- 
γαϑὼν ς2. τῶν ἀπειροπαϑωὼν 93.8. πνυίάογα ΝΜ εῖ. 1,Αἴ. εχ Μ8. 
Οοτθ. κόμποις] κόλποις 240. ῥγα μπιριϊοπίδμς Ν εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. 
Οοιῦ. ἐπαρϑέντες] τραρελϑόντες 19, 93- ἐηβαπυπαιὶ Ν' εἰ. 1ιλῖ, εχ 
Μϑ. Οονδ. τὸ τὰ “πανταὰ]) Ῥγδιηϊε. το 10. τὸ τοῦ ταντὰ 93. 8. 

κατοπῆ. ἀεὶ Θεξ] α αει ΧΙ. δυναςευοντος δικαιοχριτον 19, 93.8. μι- 
σοπόνηρον] ρτατιἶττ. τὴν ΟοπρΡΙ. μισοπόνηρον---δίκην] »"αἱ ρπέαίεηε 
εοπείρίοπεσι, ρμέαπε (ξ ευσάενε Ν ει, 1Δϊ. εχ Μ5. οι. ὑπολαμξά- 

νουσιν] -Ἐ τινες 44) 71) 74) 76. τοῦ, 120,236. διαλαμξανεσιν 93. Ὁ. 
ΑΙεχ. ὑπολαμδανεσιν ἐκφεύξεσθαι] ἐκφυγεῖν διεεληφοτες το, 93. 8. 
ἐκφεύξεσϑαι] ἐκφευξασϑαι 44, ς5, 93, Ὁ. τοό. δίκην} τὴν δικὴν 10, 
93.848. Πολλάκις δὲ] κα δὲ το, 93.8. καὶ πολλὲς] λα πολλες ζ2. 
καὶ τποολλὲς---τεταγμένων] ἐπ᾿ ἐζουσιων τεταγμένων 19. ἐπ᾽ ἐξουσιων 
τεταγμὲν εἰ (ἢς) 93... καὶ πολλὲς τῶν] καὶ τολλοξὼν 74, 76. 
τῶν ἐπ᾽ ἐξεσίαις τεταγμένων] ἱπ ἀϊγπίίαιο ργαβάεπίες Ν εἰ. 1.31. εχ Μ5. 

Οοῖῦ. τῶν {ττςευϑέντων] ργαπηττ. καὶ 4459 715). 74, γ6. 
ςευϑέντων---πράγμαἾα] τὰ των ἐμπιςευομενων φιλων τοραγμαῖα χειρι- 

τῶν 15 

χαίρειν} λαδείε Μεῖ. Αι. ἐχ Μ. Οοτῦ. τῇ 

αμζεγεηῖθ: ει. 1,Δἴ. εχ Μί5. Οοσρ. 

“ 

10. 

11. 

12. 

13. 

ΝΙΠ. 



ΚΕΦ. ὙΠ]. 

ς χοὺς αἱμάτων ἀϑώων χαταςήσασα περιέδαλε συμφοραῖς ἀνηχέςοις" Τῷ τῆς χαχρησείας ψευ-- 

ἐς δεῖ παραλογισμῷ παραλογισαμένων τὴν τῶν ἐπιχρατάντων χε αν εὐγνωμοσύνην. 

ΒΘ Ἢ Ῥ. 

Σ χοπεῖν 

ςς δὲ ἔξεςιν, οὐ τοσᾶτον ἐχ τῶν “παλαιοτέρων ὡς ταρεδώχαμεν ἱςοριῶν, ὅσα ἐςὶ παρὰ πόδας 
ἐς ε φῳ 3 ἰδ ΡῚ ’; Ζ φρο ρ 3 ΄ ὃ Δ ͵ ὲς 

ὑμᾶς ἐχζητᾶντας ἀνοσίως συντετελεσμένα τῇ τῶν ἀγαξίᾳ δυναςευόντων λοιμότητι, χαὶ προσ-. 
ςς ἐχειν εἰς τὰ μετὰ ταῦτα, εἰς τὸ τὴν βασιλείαν ἀτάραχον τοῖς πσᾶσιν ἀνθρώποις μετ᾽ εἰρήγης. 

ςς ππαρεξόμεϑα χρώμενοι ταῖς μεταβολαῖς, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα διαχρίνοντες ἀεὶ μετ᾽ 
ἐς 3 τ ᾿ 3 ΄ 

ἐχίείχες ερᾶς αἸΑνΤΉσεως. Ὡς γὰρ ᾿Αμᾶν ᾿Αμαδασε Μαχεδὼν ταῖς ἀλησϑείαις ἀλλότριος τοῦ 
ἐξ. Ὁ “" ἰά : Ν ᾿ δ Ν κ᾿ ε ΄ ᾽ 3 ν εὖὖὸὖὸὦἦἮΎὴνν ᾿ 

τῶν Περσὼν αἵματος, χαὶ πσολὺ διεξηχὼς τῆς ἡμετέρας χρηςύτητος ἐπιξενωσεὶς ἡμῖν, ἔτυχεν 
“ἄΨΝ»Ν Ξ,΄ΧΝ ΟΝ ᾿ 2 δε ΄ 

ςς ἧς ἔχομεν πρὸς τσᾶν ἔϑνος φιλαγϑρωπίας ἐπὶ τοσᾶτον, ὥςε ἀναγορεύεσϑαι ἡμὼν “πατέρα, καὶ 
εξ “΄ εν ΄ Ν δ “΄ “" “ ΄ ΄ δ .“ »,. » 7 

προσχυνάμενον ὑπὸ σάντων τὸ δεύτερον τῇ βασιλιχΒ ϑρόνου «σρόσωπον διατελεῖν. Οὐχ ἐνόγ-- 

« χας δὲ τὴν ὑπερηφανίαν, ἐπετήδευσε τῆς ἀρχῆς ςερῆσαι ἡμᾶς, χαὶ τῇ πιυεύματος, τόν τε ἥμέ- 
(ς τερον σωτῆρα χαὶ διαπαντὸς εὐεργέτην Μαρδοχαῖον, χαὶ τὴν ἄμεμπ]ον τῆς βασιλείας χοι- 
«ἐς γωνὸν Ἐσθὴρ σὺν σαντὶ τῷ τότων ἔθνει, προλυπλύόχοις μεϑέδων πταραλογισμοῖς αἰτησάμενος 

ἐς εἰς ἀπώλειαν. 

ζειν το, 93.8. καὶ τῶν τοιξευϑενίων φιλὼων τὰ πραγμαΐα χειρίζειν 
τού, 120. χχειρίζειν φίλων] ττ. 2420. χιειρίζ. φίλ. τὰ τραγμ.] 
τα τραγμ. χειριζ. 445) 71, 76. φιλ. χαρις. τα τραγμ. 93. Ὁ. φι- 
λων τα σραγμαῖα χειριζειν216.Ὑὸϑε. τὰ τράγμαἶα] τα τροςαγμαῖα 
ς2.. τὰ γραμμαῖα 249. τιαραμυϑία] παραμυϑαὰ ςς. σταρα- 
μυϑια---κ͵αταςήσασα) αἰτιξς αϑώων αἱμάτων καταφησαἧες 10, 93. 8. 
εοπμἐβα!ομει οομ(ῖος (απρπίὶπὶς ἱπποσομεὶς οοηβμεπίος Νεῖ, 1.Δῖ. εχ Μ5. 

Οοῦ. μετόχους αἱμάτων] μεταγνεσα μετὰ των 11]. 
αἰμαΐων 93. Ὁ. ΑΙεχ. ἀϑώων καΐαςήσ.] τγ. 240. 
χαΐαςησας 111. καΐαςησαντες 93, Ὀ. 108. ἃ. περιέξαλε] περιεδα- 

λου 19. τοεριέξαλλε ς2. πτεριεδαλον 93, το8.Δἃ. ποεριέδαλε συμ- 
φοραῖς ἀνηκέςοις)} εἰγαιρπαϊφαενμη εαἰανη αν δης ἱπιοίσν αὐ ἐμ; Νεῖ. 

1.ι. εχ Μ5. Οοιῦ. συμφοραῖς ἀνηκέςοις ) συμφοραῖς ανικεςοις 10. 

Τῷ τῆς] τοτῆς ζ2. Τῷ τῆς --εὐγνωμοσύνην] »παϊἠρπί!α!ὶε πισηααείο 

3), υᾶτγαπιος Ἰσπεμείμνι ἡ δαιανε δεπὶρπίίαιεπι. ΝΜ εῖ. 1δῖ. εκ Μ5. Ο(οζῇ. 
Τῷ τῆς κακοηϑείας]) των τῆς αληϑειας 11]. 

κοηϑείας] κακοποιηας το, το8. ἢ. κακοπισιᾶς 93.848. Ψευδεῖ παρα- 
λογισμῷ] κα παραλογίσμῳ 11], 19, 93.848. παραλογισαμένων) παρα- 
λογισαμένος 11. τιαραλογισαάμένοι 190, 93, 108. ἃ. τὴν τῶν ἔπι- 

κρατάντων} α τὴν 93.Ὁ. ὀκέραιον εὐγνωμοσ.} ακαιρεον ευγνωμοσ. 
93.Ὁ. εὐγνωμοσύνην) εγνωμοσυνην 111. εὐυγνομοσυνὴν τρ. συγ- 
γνωμοσυνὴν 74. 76. Σκοπεῖν δὲ ἔξεςιν] α δὲ τοϑ.4Δ. ἔξεςιν] ἐς!ν 

190. οὐ τοσξτον---ἰςοριῶν} ἐκ τῶν ταραδιδομενων ἡμῖν ἱςοριων 109. 
ἢς, πἰῇ παραδεδομένων, 93.8. πον ἐαπίππε αἷε υε!εγ ὄπ, ζυυπδὸ ἐγααὶϊ- 
αἶμα, ἀϊθονϊϊς Ν εἴ, 1,8. εχ Μ85. σοῦ. ὡς ταρεδώκαμεν] ὧν παρ- 
εἐδωκαμεν ΧΙ. παρεδώκαμεν] παραδεδωκαμεν τοϑ,8. 249. ὅσα 
ἐςι---λοιμότητι] καὶ οσὸν τὸ παρα πολλας ϑεωρεἾες ἀξιως τὴ τῶν δυνα- 
γευοήων ὠμότητι 19. ἔς, πἰῇ παρα ποδας ϑέεωρ. εἴ της τῶν ἂυν. 93. ἃ. 

παρὰ πόδας]. “παρὰ τοὺς πόδας γι, τοῦ. παρὰ πολλᾶς ι08. Ὁ. 

παρὰ πόδας ὑμᾶς] παρὰ τοὺς ποδας ἡμων 44. ἐκζητᾶντας] ἐκζη- 
τοῦς 9ο3.Ὁ. ἀνοσίως---λοιμότητι) ἐχγεεγαὐιλίμε ρευγεέδα, ἀΐρηα ἀ- 
"πϊπαπελμνὶ ροβίεπεία; Ν εἴ. 1.41. εχ Μ5. οσθ. τῇ τῶν ἀναξίᾳ] τη 
αξια 93.  ἄναξίᾳ} ἀναξίως (οηρ. ἀναξίᾳ δυναςενόντων] 
αξιοδυναςευόνων 111. ἀναξίως δυναςευονων 248. 

δυναςενομεένων 93. Ὁ. λοιμότητι) λιμοτητι ς2. ΔΙᾺ, ὡμοιοτητι 92. Ὁ. 
καὶ προσέχειν) αὶ καὶ 19, 93» 8. 236. καὶ προσέχειν εἰς τὰ μετὰ 

ταῦτα] εἰ ργοξρίεενε πὶ ροβεγησι Ὗ' εἴ. 1.21, εχ Μ85. οτθ. εἰς τὰ μετὰ 
ταῦτα] εἰς τα μετεπείϊα 10, 93.8. οσα μέϊα ταυτὰ ζ4. εἰς τὸ μᾶῆα 
τανταὰ 715 74, 76, 249. εἰς τὰ μετ᾽ αὐῖα 93.Ὁ. εἰς τὸ--- σαρεξό- 
μέϑα] γερπαπι φμίείμνα ἠοπεὶπιδμς σμπ βάτος ργεεσπιμε; Ν εῖ, ΤΑ. εχ 

Μϑ8. Οοτῦ. εἰς τὸ τὴν βασιλείαν] καὶ τὴν βασιλείαν τ9, 93. 8. ὡς 
τὴν βασιλειαν ς2, 64) 243, 248. ΟΟμρ]. ΑἸά. εὐρύ δαρεν: ἢ 
μεϑα] αταραχον παρέχειν πᾶσι τοις ἐϑνεσι μετ᾽ εἰρήνης 10, 93. 8 
ὡταραχον τοῖς σᾶσιν) κα τοις 44.) τοῦ. παρεξόμισα) ἩρδΕΕΝ 

93. Ὁ. παρέξειν 1ο8.8. χρώμενοι] αὶ χρωμενοι τ, 93, 108,8. 240. 
Αἰεχ. - ταῖς μεταβολαῖς] ταῖς διαξολαις το, 93. 1ο8.8. δὲ μετα- 
δολαις ς2. τε μεταξολαις 243, 248. (ΟμΡ]. ΑἸά. ταγίφέαείδες Υ' εἴ. 

1.2ῖ. εχ Μ5. Οογθ. ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα) υπ᾽ οψιν ἐρχομενα 4.4) 
715) 74) )69 τού, 120. φιίξ ἱπ ΡΕΝ υεπίμπί δεῖ. 1 Αἱ. ἐχ Μϑ5. (οιὗ. 

διακρίνοντες---ἀπανησεως] μετ᾽ ἐπιεικίας διεξαγοῖες 10. μετ' ἐκιει- 

κειας διεξαγαγονῖες 93. 8. μετ᾽ ἔπιεικ, ἀπαντ.} μετὰ ἐπιεικ. 
ἅπαντ. Αἰεχ. τα εἰενιεπ ξρεα οσσμβοπε. Ψεῖ, 1,.Δϊ. εχ Μ5. (οιῦ. 

νοε. ΠΠ, 

μεταιτιους 
’ 

καταςησασα) 

ἀλλότριος τἄτων 93- ἃ. 

Ἔ τροπω 93. κα΄ 

δυναςενόντων) τῶν ᾿ καὶ τὴν ὦμεμπῖον] εἰ ἐπυοεαόίϊοπι Ν ει. [,41. εχ Μ5. Οοτδ. 

Διὰ γὰρ τῶν τρόπων τέτων φήϑη λαξδὼν ἡμᾶς ἐρήμους, τὴν τῶν Περσῶν ἐπι- 

Ὡς γὰρ ᾽Δμ.} ἐπιξινωσεις γαρ ἡμῖν ἀμ. το, τοϑ. θ. επιξενωθὴ γὰρ 
ἡμῖν Αμ. 93.848. α ἅμαν 240. ᾿Αμαϑα98] Αμαϑα 111. ργωπη. 

ὁ 93.8ἃ. Αμαϑᾶάαδου (ςοπίξαπιεγ) 226. ᾿Αμαδχϑε Μακεδὼν] α 44, 
21, τοό. Μακεδωὼν---Πεσῶν αἵμαἶἷος} τω Βαγαιος ταῖς ἀνομιλις. 
αλλοτριος τε των Περσὼν φρονημαῖος τ. ἤς, πἰῇ Βεγεος, τοϑ. Ὁ. 
ταῖς ἀληϑείαις} γευενα Νεῖ. 1,2ῖ. οχ ΜΆ. Οοιδ. ἀλλότριος---αἵ- 

μαῖος] τῶν Περσὼν αἱμαῖος αλλοτρίος 93- Ὁ. ἀλλότριος τοῦ τῶν] 

Περσῶν αἵματος) Περσων Φρονημιαῖος 93. 8. 
καὶ πολὺ] α καὶ 44. 71) 74) )6, τού, τ2ο, 226.6τὸ κχαὶ πολὺ διεςη- 
κῶς] πολὺ διεξως το. ἤς, Ργαδιη ὸ καὶ, 93. ἃ. εἰ πικίμρα γένεα: Ψεῖ. 
[“21. εχ Μ8. σοι. ἐπιξενωθεὶς ἡμῖν} α Βΐς 19, 93.8. τοϑ. Ὁ. καὶ 
ξενωϑεὶς ἡμῖν Οοπιρὶ. ἐπλαῤίίαπε αρμά πος Νεῖ, 1,21. εχ Μ8. Οοιδ. 

ἔτυχεν ἧς ἔχομεν) οδέίμμδ! εἰς φαανι ζαδεοπης Μεῖ. 1,Ατ. ἐχ Μ5. (ογῦ. 

ἧς ἔχομεν} ὡς ἐχομεν ΧΙ. τῆς εξ Ἡμῶν 19, 95: ἃ. κχῆς ζζς. φιλαὰν- 

ϑρωπίας] φιλανθρωπίαν 216. (ὐοιηρὶ. ἐπὶ τοσᾶτον ὥς] α ἔπι τοσὰ- 

τον 44,715, 74. 76, τού, 120, 236. ἐπι τόσετο τε ζ2Ζ. ὥςε ἀναγορ.] 
ὡς ἀναγορ. 11. ὠναγορεύεσϑα!ι) ἀναγορευϑηναι 93,8. το. ᾿. 
ἀὠγορεύεσϑαι (οπηρὶ. Α γ ει. 1[μ21. εχ Μ5. Οογθ. ἡμῶν πατέρα] 
τ. 93.ν8. 1το8.Ὁ. καὶ. ὶ ποροσκυνώμενον καὶ τὩροσχυνουμένος 11]. και 
τπροσχυνείσϑαι 109) 93.ἃ. το8. Ὁ. ὑπὸ πάντων] αὐ οπικίδες μιδάϊεὶε 
ποόΐς Νεῖ. 1.4ἴ. ἐχ Μ5. Ἅογσῦ. τὸ δεύτερον] ργαρητῖ. καὶ 44, 71. 74, 
γ6, τοό, τ2ο, 236. τὸ δευτερον---διατελεῖν] το δυτερον των βασιλι- 
κων ϑρονων διαΐελειν 93. ἃ. τοϑ. Ὁ. εὐ Ἴεκπάία ἀαδεης (ας. Ν εῖ. 1,Δῖ. 

εχ Μ5. Οοιἵῦ. τορόσωπον] α΄9. Οὐκ ἐνέγκας δὲ] οὐκ ἐνεγκὼν δὲ 
19) 93.8, πο (ϑέτεπ: ἀπίεσι Ν εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. Οοσῦ. τὴν ὑπερη- 

φανίαν] ανπὐἰείοπεν Ν᾿ εἴ. 1,241. εχ Μϑ. Οογῦ. ἐπετήδευσε) ἐπιτηδευ- 

σεν 111. εἐπετελευσε ς2. ἐνετηδευσε 93. Ὁ. ἀμί: οἱ Ν εἴ. 1,δϊ. ἐκ Μϑ. 

Οοτῦ. τῆς ἀρχῆς---πνεύμαῖος] μας τῆς ἀρχης και τοῦ σνευμαῖος 
μεταφησαι τ9, 93. 8. ςερῆσαι ἡμᾶς] ἴτ. ΑΙεκ. καὶ τῷ 5 τνεύμαο,] 
α 71. τόν τε ἡμέτερον] τον δὲ ἡμέτερον 19, 93,8. ν τοβ. ὃ. ἡμέ- 
τερον--- εὐεργέτην) α οὐπὰ ἰηϊεγοά. 4.4.9 τού. σωτῆρα] , 7γ1. καὶ 

διαπαντὸς} α καὶ 19, 93.8. καὶ δια τρανων ς2, 243) 248, 440. 
Οοπιρὶ. ΑΙ4. ,. 71. εὐεργέτην Μαρδοχ.} α ἐνεργετὴν 10, 93. 8. 

τῆς βα- 
σιλείας] - τατε 93.841. τῆς βασιλείας κοινωνὸν] κοινωνῶν της βα- 
σιλειῶς ςζ2. τατα κοινωνὸν τοϑ. Ὁ. κοινωνὸν] α 44. κοινωνῆν 93. ἃ. 

σὺν παντὶ τῷ τάτων ἔϑνει} α 71. σὺν τω παι τετων εϑγει 93,8. τοβ. Ὁ. 

ἐμην ογιμὶ ἐγμς ρομε Ψ εῖ. 1.Αῖ. εχ Μ5. (οτ. ποολυπλόχοις) τπολυ- 

τροποις 93.8. ππολυπλόχοις μεϑόδων τοαραλογισμοῖς) τρολυπλοκων 
μεϑοδοις τταραλογισμὼν 249. τυατὶϊε εἰγομπευεπεοπί με Ν εἴ. 1,δῖ. εκ 
Μϑ8. Οοιῦ. μεϑόδων τταραλογισμοῖς] μεϑοδοις 19) 719) 108. Ὁ. 
μεϑοδειαις 93.4. αἰτησάμενος] διαρτησαμενος το, 1οβ. Ὁ. ςσησα- 
μένος 93.8: Διὰ γὰρ ---ἐρήμους] αὶ οὐπι ἰητεγπηεά, 93.84. Ρὲγ σε 
δείονε εοη βία αν ιγαδαίμν, ἀἰζ,ενίο: πος ἀεοὶρίεμ: ἴπὶ αἰϊεπαίίοπενε Μεῖ, 

1,2ϊ. εχ Μ5. Οοσῦ. Διὰ γὰρ---μετάξαι]} α οὐπὶ ἰμϊετηηοά, γι. τῶν 
τρόπων τάτων] τὸν τρόπον τατον 44) 1Ἰο6. τατων τῶν τροπων 108. ὑ». 
μδδεῦ τότων ἰῃ ομαγαξε. πηΐπογε ΑἰεχΌ ῳήϑη] ἡρϑὴ 93.Ὁ.: λαδὼν 

ἡμᾶς] λαβεῖν ἡμας 93. Ὁ. Αἰοχ. ἡμᾶς ἐρήμους) τας ἐρημους 1Π]. 
τὴν τῶν--μετάξαι] ἐξαλλοτριωσιν της τῶν Περσων ἐπικραΐειας εὡς ἐς 
τοὺς Μακιεδωνας ὠγαάγεῖν 19. ἔς, ηἢ Μακεδόνας εἴ ἢπε εἐὡς 1ο8. Ὁ. 

τα Οὐ ἱπίεγηγοά. 71. Περσων επικραΐειαν (ργΐπιο εἐπικραΐειας) εως δες 
τους ΜΜακειδονας ἀγαγεῖν 93. ἃ. Ῥεγίανηπι οὐ έπεπίία ἱπ Μσεσέοηαι 236}. 

ΒΡ Θ᾽ 
᾿ 

Ν 

Ἡ ἡ Ὧ9ι- 

“9 

ὡς --.. 



Ε Σ Θ Η ». 
ς 

᾿ κΕΦ. ΨΙΠ. 
« χράτησιν εἰς τοὺς Μαχεδόνας μετάξαι. Ἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπὸ τῇ τρισαλιτηρίοῦ «σαραδεδομένους 
“ς εἰς ἀφανισμὸν ᾿Ιεδαίους εὑρίσχομεν οὐ χαχὄργους ὄντας, διχαιοτάτοις δὲ πολιτευομένους νό- 

«ς μοις, ὄντας δὲ υἱὲς τ ὑψίςου μεγίφου ζῶντος Θεξ, τῇ χατευϑύνοντος ἡμῖν τε χαὶ τοῖς τρο- 

«ς γόγοις ἡμῶν τὴν βασιλείαν ἐν τῇ χαλλίςῃ διαϑέσει. Καλῶς ἂν ποιήσετε μὴ πτροσχρησάμενσι 
ςς 6. ὑπὸ Δμᾶν ᾽Α ὃδαϑξ ἀ δῷ ; διὰ τὸ ).͵ΞΆὦΝΧΚΑ ις τ 9 »ὔ ῪὟ τοῖς ὑπὸ Αμᾶν Αμαδανξ ἀποςαλεῖσι γράμμασι, διὰ τὸ αὐτὸν τὸν ταῦτα ἐξεργασάμενον πρὸς 

«ς ταῖς Σόσων πύλαις ἐξςαυρῶσϑαι σὺν τῇ “πανοιχίᾳ, τὴν χαταξίαν τᾷ τὰ πάντα ἐπιχρατῶντος 
; ρ᾿ ’’ 3 2. .»Ὁ ΄ ἙΝ Ν, 29 ’ ' . »" 2 " ΄ 2 ’ὔ 2 

ςς Θεδ διατάχους ἀποδόντος αὐτῷ χρίσιν,. Τὸ δὲ ἀντίγραφον τῆς ἐπιςολὴς ταύτης ἐκϑέντες ἐν 

«ς «ταντὶ τόπῳ μετὰ παῤῥησίας, ἐᾷν τοὺς ᾿Ιεδαίδς χρῆσθαι τοῖς ἑαυτῶν γομίμοις, χαὶ συνετι- 
«ς σχύειν αὐτοῖς, ὅπως τοὺς ἐν χαιρῷ ϑλίψεως ἐπιϑεμένους αὐτοῖς ἀμύνωνται τῇ τρισχαιδεχάτῃ 
ςς φο ὃ δ ΄ δ, 3 δχ ἀμ 9 .»Ὁ ξς », ’ Ν, ε Ἂν, ΄΄ ὃ : ’ ν 3 εἶ 

ς τρῦ δωδεχάτε μηνὸς Αὐὰρ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ. Ταύτην γὰρ ὁ τὰ τιᾶντα δυναςεύων Θεὸς, ἄντ 

ἐς ὀλεθρίας τ ἐχλεχτξ γένους, ἐποίησεν αὐτοῖς εὐφροσύνην. Καὶ ὑμεῖς οὖν ἐν ταῖς ἐπωνύμοις 

«ς ὑμῶν ἑορταῖς ἐπίσημον ἡμέραν μετὰ πάσης εὐωχίας ἄγετε, ὅπως χαὶ νῦν χαὶ μετὰ ταῦτα 
ςξ}ῥΟὨ ρ» ᾿ς“ φὸ 9 ρο ρϑ ρῷ [2 7 φ᾿ , 

«ς σωτήρια ἦ ἡμῖν, χαὶ τοῖς εὐνοᾶσι Πέρσαις, τοῖς δὲ ἡμῖν ἐπιδελεῦεσι μνημόσυνον τῆς ἄπω- 
ςς , Πὰ δὲ κσό “Νν. ’ Ν ΄ ς“΄ . Ν ἰων Ν᾿ 4 δό ΝΝ ᾿ς 

λείας. σα θεὲ Ὅολις ἢ χώρα το σύγολον, τις χατὰα ταυτὰ μὴ “Ἰοιηση, ὀορᾶτι χαὶ 'συρι 

ζάνγε. Νεῖ. 1.8. εχ Μ5. Οουθ. τὴν τῶν Περσῶν] τὴν τε τῶν Περσὼν 
(ρείπιο Περισσων) 93.Ὁ. τήν τε Περσῶν Αἰεχ. τὴν τῶν Περσῶν 
ἐπικράτησιν] τῇ τῶν Περσων επιχρατησεει 2490. μετάξαι!] μέαλ- 
λαξαι 44, 742 76, τού, 120, 226. μεταγάγειν 93, Ὁ. το8.ἃ. μετα- 

τάξαι Οοπιρ. Ἡμεῖς δὲ -τρισαλιτηρίου] τους ἐν υποὸ του τρισαλι- 
τηριου 10, 93. ἃ. πο: ἀμίενι αὖ ἐχ( ον αδιἰὶ οἰ ἑηρίο Νεῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. 

(οι. ὑπὸ τῷ τρισαλ.-- ἀφανισμὸν} , Οἰμπὶ ἰηϊεττηοά, γι. τρι- 

σαλιτηρίου) τρισαλητηριου τού. παραδεδομένους] 2γοάἑος Ν' εἴ. 1,Ἀϊ. 
εχ Μ5. Οοιν. τταραδεδομένους εἰ εἰς ἀφανισμὸν] τταραδεδομενες υμιν 
93. 8. εἰς ἀφανισμὸν ᾿Ικδαίᾳς] ἐπ 2εγπίοίονι Κμάογμν Υ εἴ. 1.,Δλῖ. εχ 

Μ5. (οτῦ. εὑρίσκομεν οὐ καχέργες ὄντας] ευρισχομεένους καχεργὲς 

οὔας ΧΙ. ονχ' ἐυρισκομεν κακεργες 71. φαῖ ποπ ἱπυσπίμηιωγ πιαίϊραὶ 
νει. 11. ἐκ Μ8. Οοιῦ. οὐ κακέργους ὄντας] μη οντῶς κακεργες 
93.8ἃ. κακχέόργους οὐκ ὄντας ΑΙαχ. δικαιοτάτοις δὲ] αλλα δικαιο- 

᾿ ταΐοις 719 74. 76, τοῦ, 120, 226.-Ἡ δδικαιοτ. δὲ τσολιτ. νόμοις} αλλα 
δικαιοταῖοις πολιτευομένοῃς 44. δικαιοταΐοις δὲ νομοῖς τσολιτενομενοις 

93.8. ,μπὲ ἀμίεηι 71 νἱνεμεει, εἰ (απᾶι ἰερίδως; Μεῖ. 1,λϊ. εχ Μϑ8. 
Οοιὐῦ. τοολιτευομίνους] τρολιτευομενοις ς4, 9370. τοό. ὄντας δὲ] 
ὃν (Ης) και 93.8ἃ. ὄντας δὲ υἱὰς] οἵας δὲ καὶ νιϑς το, τοϑ. Ὁ. υἱες 
οντας 44, τοό. δ Ν ει. 1,2ϊ. εχ Μ5. (ογρ. ὄντας δὲ υἱὲς---καλῶς 

ἂν τποοιήσετε] αὶ Οὐπὶ ἰπϊογπιθά. 71. υἱδς--ομεγίςου] τοῦ υὑψιςου νιες 

μέγιξου249ς. τῇ ὑψίςου--- Θεὰ] τε μονε Θεξ καὶ αληϑίνου 19. τῇ 
ζωνῖος Θες 449 το6. , τῇ Αἰεχ. δεὶ ἐχεοϊᾷ Ν εἰ. 1,31. εχ Μ8. (οι. 

μεγίςου] Ροηϊὶ ροίϊ ζων]ος 76. τοῦ μεγιςου 93. Ὁ. ζῶντος Θε5] 

οντος Θεξ 93:0. τὰ κατευϑύνονἾος] τα κατευϑυνανἦος 10, 74) 93,8. 
120,236. τὰ 3.0. ἡμῖν τε] α τε τοό. ἡμῖν τε---βασιλείαν] 
ἡμῖν τὴν βασιλείαν μέχρι τοῦ νυν 10, 93. 8. 
γὶς Νεῖ. 121. εχ Μ5. σοῦ. ἐν τῇ καλλίφῃ διαθέσει) βοκί νοἰμηιις. 

Ψ ει. 1,Δῖ. εχ Μ8. Οοιδ. ποιήσετε] πϑβήσοἰε 11, ς2, τοϑ. τοι- 

ησεῖϊε 93.84. «σοιεῖϊε 24.3,) 248. (οπιρί. ΑΙά. μὴ πρὶ σλνησα μένε! 

μη προσεχοῦΐες 19, 93. ἃ. 1ο8. Ὁ. α 249. ποπ αἱοπαίεπεες Υ εἴ. Τ1ιλϊ. εχ 
Μϑ8. Οοἵῦ. τοῖς ὑπὸ--- γραμμασι]) τοις τροσαπεςαλμενοις ὑμῖν ὑπὸ 
Αμμαᾶν γραμμαᾶσιν το. τοις τοροαπεγαλμενοις ὑμὶν ὑπο Αμαν γραμ- 
μᾶσι 93.8. τοῖς ὑπὸ ᾿Αμὰν] τοις ὑπὸ τε Αμαν ΧΙ.. ᾿Αμαδαϑε)} 
Αμαϑαδου 11], ς2. κα 445 71, τού. Υεῖ. 1,Δῖ, εχ Μ5. Οοιν. διὰ τὸ 
- ἐξεργασάμενον) ΟΜ ἦος εἰ ἰρίμν φεὶ ἀξε ἰπγωῆε ἥεεεναὶ Νεῖ, 1.,Δϊ. 

εχ Μ5. Οοιῦ. διιὼ τὸ αὐτὸν] δια το και αὖον τ9, 93. ἃ. 
1ο8.4. δια τουτο ανἦον 240. 
ςαυρωϑηναι αὖον ἐν Σεσοις 71. 

τοια δα εἰρημένον τ9, τοΒ. Ὁ. τὸν τὰ τοιαυΐα ερῤγάσαμενον 93. ἃ. κα τὸν 
240. Αἰεχ. ἐξεργασάμενον] ἐξαργασαμενον τοό. Σάσων πύλαις] 
Σεσοις πυλαις ΧΙ]. ἐςαυρῶσϑα!ι) ἐγκεϊβχησι Ν ει. 1,.2ῖ. εκ Μ58. Οοτδ. 
σὺν τῇ πανοικίᾳ} κα τῇ ΧΙ. κα 19, 93.8. σὺν τῇ παροιχιῷ 76. σὺν 
τῇ πανοικίᾳ---κρίσιν] α οὐπὶ ἱπίειτηεά, 71. τὴν καϊαξίαν---κρίσιν] 
αποδεδωκοτως αὐτὼ τὴν καΐαξιαν διχην ταυτα τοαϑα κατοπΊενοντος ἀοι 
χριτου 19. ἔς, πἰῇ αποδεδοχωΐας, εἴ του τὰ ρτὸ ταυτα, 91. ἃ. ἀἰΐρπε, 
ογιπία οοηβείεν απτὶς εἰ οοπίπενι εὶς ρὲγ οεἰεγίἑαίενε 11 τεδάεκηῖς ἡμάϊ- 

εἰ. Νεῖ, 1,Αῖ. εχ 185. (οτϑ. τὰ σᾶντα ἐπικρατ.}] α τὰ ς2, 248. 

ἀποδόνϊος] ἀπολοντος ςς. αποδοια το6. αποδοντες 242,2. Τὸ δὲ 
ἀντίγραφον] ἐχειερίμμ Ν εἰ. 1.21. εχ Μ5. Ὁογῦ. Τὸ ϑὲ ἀντίγραφον--- 
τόπω] εχϊεϑητο δὲ το αντιγραφον τῆς ἐπιςολῆς ἐν πανι τοπὼ το. ἔς, πῇ 
ἐκτεητω, 03. ἃ. ἐκϑέν)ες  ἐκτεϑέν]ες ΑἸοχ. 

προγόνοις ἡμῶν] ροβε- 

δια τατο 
διὰ τὸ αὐτὸν---ἐςαυρῶσϑαι] διεταξα 

ἐχροηεης Ν εἴ, [1 αἵ. Θχ 

᾿ ἀἤϊενι ον οπιπὶ υοἰμρίαις ἀρίϊε : 

τὸν ταῦτα ἐξεργασάμενον τὸν τὰ ἡ 

Μϑ8. σοῦ. μετὼ παῤῥησίας) κα 10» 93. 8. δεῖ. 1,21. εχ Μ58. Οοιδ. 
ἐὰν τὰς---7νομίμοις] χρῆσθαι τε τοὺς Ἰαδαίες τοις εαὐΐων νομοις 93. ἃ. 
2εγηιῖμε οππες Ἵμάκο: (μὲς ταὶ ἰογ εις Ν εἴ. 1.21. εχ 5. (οσῦ. ἐὰν 

τὲς Ἰδαίους] εαν τοις [Ι5δαιοις 7Ώ4φ.. ἐᾷν τὰς Ἰδδαίες χρῆσϑαι τοῖς} 

χρῆσθαι τε τοὺς ἴδ8ὃ. 19." χρῆσϑο!] χρησασϑαι ς2, 64, 243, 248. 
Οοπρὶ. ΑἸά. τοῖς ἑαυτῶν νομίμοις τοις εοὐων νομοις ςα, 64, 93». 
243, 248. Οοπιρί. ΑἸά. Αἰεχ. τοις αὐΐων νομοις 249ς. καὶ συνεπι- 
σχύειν---τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ] εἰ εοηψογεἰατὴ σαπε οπραὶ μα, Μὴ κος ἐπ πεεεῤβίαίς 
ἐγ δωϊαιοπὲς ἀϊε (μρροβιὶ μαπὶ, ἐοξεκπάαη! φμαγία ἀεεῖκεα, αἰ μοσεεῖνιο πεῖν, 
φεὶ οἱ “4αν, ἄϊε: Ν εῖ. 1,Αῖ. εχ Μ5. (οι. 

τοῖς) καὶ ἐπισχνειν αὐἦοις 93. ἃ. 
αὐτοῖς] επιτεμενσυς αὐἾοις ς2. 

καὶ συνεπισχύειν αὐ- 
ὅπως τὰς} α τὰς 44.- ἐπιϑεμένες 

ἐπιϑεέμενους αὐας γ4. κα αὐῇοις 92. ἃ. 
ἀμύνωνται] αμννασϑαι ΧΙ. ἀμυνοαι 93.-8.: τῇ τρισκαιδεκάτῃ--- 
ἡμέρᾳ] αὶ ουηι ἰπίεσιπιοά. 71. τῇ ἢ τρισκαιδεκώτη--- εὐφροσύνη» ἔχριϑὴ 
δὲ νπο των καΐα τὴν βασιλείαν Ἰουδαιὼν ἄγειν τὴν τέσσαρες καὶ δεκαΐην 

τοῦ μῆνος ὅς ἐςὶν Αδὰρ και τῇ πεντεκαιδεκάτῃ εὐρτασϑαι οτι ἐν αὐΐαις 
ὃ τυαντοκραΐωρ ἐποιησεν αντοις σωτηριαν καὶ σωφροσυνῆν τ9. ἔς, πιῆ 
τὴν πεντεκαιδεκαΐην εορτασαι, εἴ εὐφροσ. ΡΟ σωφροσ. 93.8Ὃ τὸ ϑω- 
δεκάτου} α δωδεκαῖου 4.45 74», 76, τού, τι2ο. κ 436.-Ἡ μηνὸς ᾿Αδὰ9] 
Ρτϑπιτῖ, τοῦ 1206. τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ} α 44. τοό. Ταύτην γὰρ] 
ταὐύΐη γαρ 111. ταύϊα γαρ4236. ὃ τὰ στάντα], τὰ ζ2, 64, 248, 
249. Οοπιρὶ. πάντα ΑἸά, ὁ ἐπὶ πτανῖα, οὐπὶ ὁ ἱπ ομασ. πηῖπ. Αἱεχ. 
ὁ τὰ τυάγἶα δυναςεύων Θεὸς φιὲ ονπείδες ργασεβ εις Ν ει. 1,2ῖ. εχ Μϑ. 
Οοσῦ. ἄντ᾽ ὀλεϑρίας] ἀντ᾽ ολετριας ς2. ολεϑριαν 71. ῥγὸ θαγ6- 
εγαῤὶ]ὶ Ν εῖ. 1,21. εχ Μϑ5. (οχῦ. ἐποίησεν αὐτοῖς εὐφροσύνην] ζξεὶϊ 

᾿αεἰίαπι. Ν᾿ ει. 1,41. εχ Μ5. Οογῦ. εὐφροσύνην] εὐφροσυνῆς ς2. ῥγω- 

τΑΪτῖ, σις 71) 74) γό, 9390 Ὁ. τού, 120,236. ΚΑαὶ ὑμεῖς ἂν] καὶ υμεις 
τοινυν γ6. Καὶ ὑμεῖς ἂν-- Πέρσαις] και νυν μέϊα ταντα σωτηρίαν 

μεν εὐποιουσι τοις Περσαις ᾽ι90.ἁὡ Καὶ ὑμεῖς δν-- ἀπωλείας] καὶ νυν 
και μέϊα ταντὰ σωτηριαν μεν εὐποιουσι τοις Περσαις, των δὲ ἐπιξουλευ- 
σανΐων μβυῆμοσυνον τῆς ἀπολειᾶς 093. 8. Επτ νος ἱπ εοίροδεγγέρεῖς ποίανε 

δἰ πηπς εἰ ροβεα, (αίκλονι φμίάενε δεπε- 

7} μεϊεπεία Ῥεῦβε; φυὶΐ αμίορα ἀϊε Ἰηβδίιαιὶ μπὲ πιορνογ αν εν ἐΠἰοπὶς. 

Ψψεῖ. [κἴ. εχ Μ5. Οογῦ. ἐν ταῖς ἐπωνύμοις ὑμῶν] εν ταις ἐπωνυμοις 
ἡμῶν 74, 76. ἐπωνύμοις} ἐπωνυμίοις (ἢ) τι2.θ.ὡὨ ὑμῶν ἑορταῖς] 
μδδεῖ ἴῃ οπαγδές. πηθοτε Αἰεχ καὶ μετὰ ταῦτα] καὶ μετ᾽ αὐἷα ς2. 
σωτήρια ἤ-- Πέρσαι] σωΐηρια μὲν τῶν εὐνοαυων τοις Πεῤσα!; 93. Ὁ. 

ῇς, ηἰἢ μὲν ὑμῶν καὶ τῶν, ΑἸεκχ. σωτήρια ἥ ἡμιν)] κἥ Π, 52,243, 
248, 240. (οπιρί σωΐηριαν το8.Δ. ἢ 5 ἡμῖν] τ. 64. 
γ6. ἤ υμιν τού, 120. ΑἸεχ. " καὶ τοῖς εὐνοῦσι Πέρσαις] πο; ἀνουσι 

(Ως) Πῴσαις ς2. καὶ τοις συνᾶσι Περσαις ξςς. 
Περσαις τοϑ. ἃ. καὶ τοῖς εὐνξσι Πέρσαις ΑΙά. “ τοῖς δὲ --ἀπωλείας] 

τοις δὲ υμιν ἐμνημονεύεσιν (Άς) ἐπιξελιας τῆς ἀπωλείας αγητε 93. Β. 
τοῖς δὲ ἡμῖν] των δὲ τῆϊσις 11, τοῖς δὲ ἡμῖν ἐπιξαλεύεσι]) τῶν δὲ 
ἐπιδουλευσανίων 19, 93.8ἃ. τοῖς δὲ των ἐπιξελευειν αὐΐοις τολμωνΐων 
44) 71) 74) 1ούς 120, 226. τοῖς δὲ τῶν επιδουλευειν τολμωσι γύ. 
τοις δὲ ἡμῖν ἐπιδελευσασι 1οθ.8. τῶν δὲ ὑμῖν ἐπιξελευσανίων ΑἸεκ. 
μνημόσυνον τῆς ἀπωλείας) μνημοσυνας τῆς ἀπωλείας ποιήσετε τοβ. ἃ. 
τῆς ἀπωλείας αἀπολειᾶς 44. κ τῆς τοῦ. Πᾶσα δὲ---καῖα ταυτα] 

ἡ δὲ τολις καὶ ἡ χωρα ἥτις καΐα ταυτὰ το. ἤο, ἤπε αἰἴετο ἡ, 93. ἃ. 
Πᾶσα δὲ πόλις] τασα δὲ ἡ σολις 44. το6. ονημὶς εἰνίίας Ν οῖ. 1,8ἴ. ἐκ 

Ϊμ“8. ( ογῦ. ἅτις] ἡμεῖς 04. ὃ. 
ἃ ἤ Ἁ ͵ 

Το σύνολον] Α 2340. μη ποιηση 

ἐγαι ὑμῖν γ4ν 

»᾽ 

Χάϊι ἐν τοις εὐυνοϑσὶ ᾿ 



ΕΣ ΘῊ »Ρ. 
ΚΕΦ. ΥΠ]. 

«ς χαταναλωϑήσεται μετ᾽ ὀῤγὴῆς ἃ μόνον ἀνϑρώτοις ἄδατος, ἀλλὰ χαὶ θηρίοις χαὶ πετεινοῖῤ εἰς 

ΚΕΦ. 

ςαγδᾶ. τΐθοσο Αἴοχ. 

.9εν] “Ἔ ἐκ τοροσωπου τῇ βασιλεως (Ὁ κΚ 91. Ὁ. 

(ς τὸν ἅπαντα χρόνον ἐχϑιςὸς χαταςασήσεται." Τὰ δὲ ἀντίγραφα ἐχτιϑέσθωσάν ὀφϑάλμο.- 

φάνῶς ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ, ἑτοίμους τε εἶναι Ἀράντας τὰς ᾿Ιεδαίες εἰς ταύτην τὴν ἡμέραν, ὅο- 
᾿ λεμῆσαι αὐτῶν τὰς ὑπεναντίες. 

ΟΙ μὲν οὖν ἱππεῖς ἐξήλϑον σπεύδοντες τὰ ὑπὸ τῇ βασιλέως λεγόμενα ἐπιτελεῖν" ἐξετέϑη δὲ τὸ 
πρύξαγμα χαὶ ἐν Σἅσοις. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἐξῆλθεν ἐςολισμένος τὴν βασιλικὴν ςὀλὴν, χαὶ 

ςέφανον ἔχων χρυσῶν, χαὶ διάδημα βύσσινον πορφυρᾶν' ἰδόντες δὲ οἱ ἐν Σόσοις ἐχάρησαν. Τοῖὰ 

δὲ ᾿Ιδδαίοις ἐ ἐγένετο φῶς χαὶ εὐφροσύνη Κατὰ πόλιν χαὶ χώραν, ὃ ἄν ἐξετέϑη τὸ πρός αγβα' ἂ 
ἂν ἐξετέθη τὸ ἔχϑεμα, χαρὰ χαὶ εὐφροσύνη τοῖς Ἰουδαίοις, χώσων χαὶ εὐφροδύνη: χαὶ “πολλοὶ 

τὼν ἐὐγῶν “περιετέμοντο, χαὶ Ιεαδάϊζον διοὶ τὸν φύξον τῶν ᾿Ιδδαίων. Ἔν γὰρ τῷ δωδεχάτῳ μηνὶ; 
τῇ τρισκαιδεκάτῃ τε μηνὸς, ὅς ἐς!ν ᾿Αδᾶρ, παρῆν τὰ γράμματα τὰ γραφέντα ὑπὸ τ βασιλέως. 
Ἔν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ, ἀπώλοντο οἱ ἀντικείμενοι τοῖς ᾿Ιεδαίοις" ἡ ἐδεὶς γὰρ ἀντέςη, Φοδάμενος, αὐτές. 

οἱ γὰρ ἄρχοντες τῶν σατραπῶν, χαὶ οἱ τύραννοι, χαὶ οἱ βασιλικοὶ γραμματεῖς ἐτίμων τὸς Ἰου- 

δκίβς" ὁ γὰρ φύόδος Μαρδοχαίου ἐνέχειτο αὐτοῖς. 

οὐ τῦοιησοι 93.8.: μὴ ποιήσει 93) Ὁ. τόό, τοϑ. Ὁ. καϊαναλωθήσε- 

ται] εοη πρία Υ εἰ. 1.31. εχ Μ8. Οογθ. οὐ μόνον---καϊας αϑήσεται] 
μορ (οΐμηε ἀοιπίπιί δια, (κα εἰ ζετίς, εἸ φοΐαι δες ἐπὶ οπεπς ἀρ ων σδομδιαδὶ- 

ἦδε τε ἐεσμείην. Κ᾽ αἰείε. Νεῖ. 1.ΔΔῖ. εχ Μ8. Οονρ. 

ποις] Ῥιπεπηϊτι. και 935 108.8. Οοπιρί. 

74. 

οὐ μόνον ἀνϑρώ- 
καὶ πετεινοῖς] καὶ πέϊηνοις 

εἰς τὸν ἅπανα χρόνον} κα 19, 93.8. κα εἰς 1ο8.4. Παδεῖ ἴῃ 
ἔχϑιρος) αἰσχιςος 91. Ὁ. ΑἸεχ. ἔχϑιρός 

τε Οοπρ. ἔχϑιρος καϊαςαϑήσεται] εχ]αϑησεται τ9, 93.4. καΐα- 
ςαϑήσεται) καϊαςατησεται 2. Τὰ δὲ ἀντίγραφα πὶ τῆς γραφης 
ΩΌ κκ 93. Ὁ. (ΑἸεκχ. ἴπ ομβγδέξ. τπηϊποσσ.) Τὰ ϑὲ ἀντίγραφα διε. τὰ 
βη. ς3Ρ.} α ἴ99 93.8ἃ. νεῖ. 1,41. εχ Μ5. (οιῦ. ἐκτιϑέσϑω εχἾε- 

ϑασϑὼ 11}. Ἢ δογμα ἐν πασὴ χωρα καὶ χωρα [Ὁ δὰ 93. ἢ. ἑτοί- 
μους--- Ἰεδαίΐπς} εἰναι δὲ τοὺς Ιεδαιες ἐτοιμους 91... ἑτοίμους δες. 
«ἂ ἤπ. οοπι.} καὶ οἱ κατασκευάσαγ]ες ἑτοιμαξονῖες ἦσαν ἀπολέσαι τὲς 

Ἰεδαίεςν ἐν ἡμέρᾳ ταύτῃ ἀπολίσαι ἐχϑρὲς αὐτῶν 9 Οοάϊΐοε5 ϑετρίϊ. 
εἰς ταύτην τὴν ἡμέραν] εἰς τὴν ἡμέραν ταυΐην 93. δ. πολεμῆσαι] 
ΡΓβρηγϊτῖ. του 93.Ὁ. αὐτῶν τὲς ὑπεναντίους) τους ὑπεναντίους αὐΐων 
93- Ὁ. 

ΧΙΨ. Ὡκοῖϊ οοπλ. ἱπίεργ. 19. ἱππεῖς) Ἔ καὶ ἐπιβαῖαι των πο- 

ριων οἱ μεγιξανες ΤῈ κ(,) 93.Ὁ0:  σπεύδον]ες} -ξ- καὶ διωκόμενοι {Ὁ κκ 
91. Ὁ. “ωῆίπαπιεν νεῖ. 1Δῖ. εχ Μϑ8. (οτϑ. τὰ ὑπὸ τῷ βασιλ. 

λεγόμ.] τα λεγομ. νποὸ του βασιλ. 93. Ὁ. φγαεερία γερὶ, Ν εἰ. Ἠμλῖ. εχ 
Μϑ. Οοἵ.  ἐξετέϑη δὲ ἄς. δὰ ἤπ. εοη}.} α 44, τού, τοῦ, 236. 
ἐξετεϑὴ δὲ καὶ ἐν Σδσοις ἐχϑέμα περιέχον ταδὲ 93.3. το δὲ ἐκϑεμα 
ἐξετεϑὴ καὶ ἐν Σεβσοις τὴ βαρεῖ, οὐαὶ τὴ βαρεῖ {Ὁ κδξ, 93.Ὁ.: τὸ 
πρόςαγμα] καὶ τὸ προξαγμα ΧΙ]. τὸ γραμμα 71, 74, 76, τ2ο. τὸ 
ἔκϑεμα ΑἸοχ. γοροβίκνι σπίόπι εὐ αἰ ἐχοπρίηνι ἐρύβοίε ἱπ ϑυβε εἰσεία!ίε 

γεσίς Ν εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. (ὐοτῦ. καὶ ἐν Σέσοις] τὸ ἐν Σβδοις ΧΙ. 

ΧΥ. Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος] χαι ὁ Μαρδοχαιος 19. και ὁ βασιλεὺς 

ἐνέχρισε τῶ Μαρδοχαιω γράφειν ὁσὰ βελεται. εἔπεςριλεὲ δὲ Μαρδο-. 

χαιος δια γραμμαΐων του βασιλεω; δακτυλίιω μένειν τὸ εὗνος αὐε 
χκα!α χορῶν ἐχαςὸν ἀντὼν Χαϊ ἐορταζεῖν τω Θεῶ. ἡ δὲ ἐπιςολῇ ἣν απτε- 

φειλὲν ὁ Μαρδοχαιος ἦν εχετα ταυτα. Αμαν ἀπεςειλὲν ὑμὶν γραμ- 
μαῖα ἔχοντα βτώς" εὔνος Ἰαδαιων ἀπειϑὲς σπουδασαῖε ἐν ταχεῖ ανα- 
πεμψαι μοι εἰς απωλειᾶν" ἐγω δὲ ὁ ΝΙαρδόχαιος μῆννω υμιν τὸν ταῦυτὰ 
ἐργασαμενον πρὸς ταῖς Σδσων πυλαις κεκρεμιαῦσϑαι καὶ τὸν οικὸν αν- 
τε διαχειρισϑαι. ὅτος γὰρ ἐδουλετο αποειναι ἡμᾶς τὴ τρισκαιδεκαΐη 
τον μῆνος ὃ ἐςιν Αδαρ. και ὁ Μαρδοχαιος 93.8. ἤς, οὐπὶ καὶ ἐσῷρα- 
γισατο τῶ ροίξ δια γραμμαΐων, ταχεως ῥτὸ ἐν τάχει, διακεχοιρισϑαι 
Ρῖο διαχειρισϑαι, εἴ τριτὴ καὶ δεκατὴ τὸ τρισκαιδι τιοβ. Ὁ.  ἐξῆλ- 

ζολὴν] ἐσϑητὰ 10, 
93,8. 1τοϑ. Ὁ. -Ἐ υαχινϑίνον ἀερινὴν (00 δέ 93.0. καὶ ςέφανον--- 
τορφυρδν]} και διαδημα βυσσινὸν περιπορφυρον 19. εἰ εογοπανα αμγεανη, 
εἰ ἐἰαάφνηα, εἰ ὀγἥπενι. Νεῖ. 1Αἱ. εχ Μ5. Ο(ογῦ. ἔχων) α 93,8. 

:ού, το)7ῦ. ἔχων χρυσοῦν] ἴτ. 93.Ὁ. καὶ διάδημα βύσσινον] ροπὶς 
δηΐε καὶ σεφανον τοϑ. θ. τορφυρᾶν] περιπορφυρον 91.8. 

ΧΥῚ. Τοῖς δὲ ᾿Ιαϑαίοις] χαι τοις [ουδαιοις 93:8. ς Οοὐϊςες ϑ8εῖ- 
εἰϊ. ὅτι τοῖς Ιουδαίοις ΑΙεχ. ἐγένετο φῶς καὶ εὐφρυσύνη] φὼς μέγα 

ἀνέτειλε ς (Οοὐϊΐςε5 δειγῖϊ. 
κώϑων καὶ εὐφροσύνη ἴῃ σοπ,. ἴε4.} φως πότος τῶ Κυριω Θεω 19. φῶς 

᾿σύνη] - και ἀγαλλίαμα καὶ τιμὴ [Ὁ δέ 93. Ὁ. 

᾿ορ βοία, σαμεϊεπι εἰ νοϊερίας: Μεῖ, 1 Αἴ. ἐοχ Μ5. Οοτϑ. 

-κωϑὼν 248. 

φῶς καὶ] α 44, τού, ᾽ιο7. φῶς καὶ--᾿ 

Προσέπεσε γὰρ τὸ πρόσταγμα τᾶ βασιλέως 

ποτος κωϑὼν 93.ἃ. φῶς πότος Κυρίῳ τῳ Θεῳ τοβ. Ὁ. καὶ εὖφρο- 

ΧΥΠΙ. Κατὰ πόλιν] καΐα πασαν πολιν τιοϑι Δα Κατὰ πόλιν 
καὶ χώραν] χκαΐα χωραν ᾿ξ χαὶ χωραν καὶ καΐα πολιν ἃς καὶ πολιν 
9ο3.Ὁ. ὃ. ἄν τ] ἐὰν Αἰεχ. ἃ; ἄν ἐξετέϑη τ ---καὶ εὐφροσύνη 49} 
α οὐπὶ ἰηϊογπχεά. 44, τού, 107. πδίσμηφες ῥτοβοβίμπ ἐγαὶ ἐχοριρίμηε 

Σ ἂν ἰξετέ- 
2 ἂν ἐξετέϑη 9η 1τ5-Ἰςδϑαίων ἰῃ Άη. οοπι.Ἶ αὶ οιιπὶ Ἰηϊοττηεά. 71. 

'τὸ πρόξαγμα]) α ΧΙ, ς2, 74, 76, 343. δ ἂν ὃ λογος τὰ βασιλέως και 

το ἐχϑεμα ἐζετεϑη, οὔΠ| ὁ λογ. τ΄ βασιλ. [Ὁ κ, οἡ. Ὁ. 
α 248. (οπιρί. ΑἸά. ΑἸοχ. 
Ἀ]οχ. 

τὸ πρόςαγ.} 
δ ἃ ἐξετέϑη 291. 248. Οοπιρί. ΑΙά. 

χαρὰ καὶ εὐφροσύνη] εὐφροσυνὴ καὶ χαρὰ 93.Ὁ. χαρὰ καὶ 
κώϑων. καὶ εὐφροσύνη) κωϑὼν καὶ αγαλλιασις 74, γό, 

120, 236. κ249ς. τῶν ἐϑνῶν] τῶν ἰπδαιων 10, 93. 8. περιετέμοντο) 
περεετεμνονῖο 195) 74. 76, 93ν»8. τού, το), 120. Αἴεχ. τεριετέμοντο 
καὶ Ἰεδαϊς.»] τοεριετεμνονῖο καὶ τωϑαῖξον, εὐπὶ τεριετέμν. καὶ {00 -Ὁ- 
93.Ὁ. καὶ ἸΙσςϑαϊζον ὅτε. δὰ ἤπ. ςοπι.} καὶ δδεις ἐπανεςὴ αὐἶοις 10. 

και αϑεις ἐπάνεςη αὐῇοις" ἐφοθουντο γαρ. 93.8. καὶ αδέις ἐπανεζὴ αὖ- 
τοις" ἐφοξουνῖζο γὰρ αὐῇους, οἱ δὲ αρχοντες, καὶ οἱ τυραννοι, καὶ οἱ σᾶ- 
τραπαι το8.". εἰ ὑμάαϊκαδαπι, ῥγορίεν εἰπιογόσι φαὶ Καξα: οἱ αὐοεῖψες 

ἐπίπηςος ἽμάσΖογωσι. Ν εἴ, 1,321. εχ Μ45. (ογῦ. τῶν ᾿Ιπϑαίων) -- τον 

ἐπ᾿ αὐἷες ΠιὉ κΚ 93. Ὁ. ᾿ 
Ι. Ἐν γαὰρ---φοξάμενους αὐτάς ἴῃ ἥη. οοην. 64. α ουπὶ ἱπταττηδά. 

190.ἁ ϑωδεκάτῳ μηνὶ] -Ἑ αὐἴος ὁ μην Αδαρ [Ὁ κξ 93.8: τῇ τεισ- 
καιδεκατη] α τῇ ΧΙ, ςς, 249. μαθεῖ τῇ ἴῃ «Βγαξξ. πιποτε ΑἸεχ. ὅς 
ἐξὶν ̓ Αδὰρ] ὅ ὃ ἐξιν Αδαρ (υὉ -:- 93. Ὁ. τὰ γραφέντα ὑπὸ) αὶ 44, τοό, 
107. ὑπὸ τὰ βασιλέως] - καὶ τὸ δογμα αὐἷκ, ποιησαι ἴὰὉ νῷ ο3. Ὁ. 
παρα του βασιλεως 243, 248. (οπιρ!. Αἰά. 

11. Ἐν αὐτῇ] ρταπηῖ. καὶ 249. Οουρρὶ. 

καὶ ἀπώλοντο 44. τοῦ. ἀπώλοντο) ρταπτῖ. ἢ δὰ κς 91.8ὃ. οἱ 

ἀντικείμενοι] α οἱ τοβ.ι8. τοῖς [5δαίοις] -Ἐ εἰς τὸ κυριευσαι ἀυτῶν, 
καὶ ἐξεςραφη" αὐτὴ εςιν, ἐν ἦ κυριεύεσιν οἱ Ιαϑαιοι αὐτοι εν τοις μισεσιν 
αὐῖες. καὶ ἐξικλησιασϑησαν οἱ [οὐδαιοι ἐν ταῖς πολεσιν αὐΐων, ἐν τὰ- 

σαις χώραις του βασιλεὼς Ἀρταξέρξου, ἐκτείναι χειρῶ ἐν τοὶς ζητουσιν 
ἄνέλειν αὐες τιν κά 9ο2::Ὁ. ἐδεὶς γὰρ] α γαρ 120. ἐδεὲὶς γὰρ ἀντ- 
ἐς ὅζς. δὰ ἤῃ. ςοπ1.} καΐα τροσωπὸν αὐτῶν, οτι ἐπεσεν ὁ φοθος αυ- 

τῶν ἐπὶ ταας τὰς λαξς, οσυπὶ οπιηΐδι15 ῥγαοῖου ὁ φοδος αὐΐων (0 »κ 

93: ὃ. 
ΠΙ. Οἱ γὰρ ἄρχοντες) οἱ δὲ αρχοΐες το, 93. 8. Εἰ ρτἰπεῖρεε Ψεῖ. 

1,2ϊ. εχ Μ5. Οοτῦ. τῶν σατραπῶν, καὶ οἱ τύραννοι] καὶ οἱ τυρᾶννοι 

και οἱ σατραπαι τ9, 93.8. καὶ οἱ βασιλικοὶ γραμμα]εῖς} αὶ 44,71, 
τού. και οἱ γραμμάτεις οἱ βασιλικοι 93.Ὁ. ἐτίμων] ετιμαν τοῦ. 
ἐτίμων τὰς Ἰυϑαίεας] δομογίβεαδαπὶ Ὥεασι; νεῖ. 1,Δῖ. ἐχ Μ8. (οι. 

"τὰς ᾿Ιεδαίπς αὐἷες 44, τοό. ὁ γὰρ φόθος ἄς. δὰ πῃ. ςοαι.] α 44, 
1ο6. ἐνεκεξιτὸ γὰρ ὁ φοδος Μαρδοχαῖον αὐτοῖς 93. Ὁ. οτὶ ὁ φοξος 
Μαρδοχαιόυ ἐπεκχειτο αὐτοῖς 4418. (πηρί. εὐμιον ἐπὶπι Μααν δοολαεὶ ἱπ- 
βέεγαε, Ν΄ ἐκ. 1. ἐχ Μ5. Οϑεῦ. ἐνέκειτο] ἐπέπεσεν 19, 93. ἃ. προσ- 
πεσε 44. ενεπεσεν τοβ. Ὁ. ἐπέχειτο 241. ΑἸά. αὐτοῖς] επ᾿ αὐας 
19, τοβ. Ὁ. 

ΙΝ. Προσέπεσε] ρτατηπῖ. ἐμεγάλυνετο γὰρ ὁ Μαρδοχαῖος τοῤεο- 
ομενος {Ὁ δέ 93.0. τροιῴῷϑασε το8.Δ. Προσέπεσι δις. τὰ ἤῃ. 

Ἐν αὐτῇ --ἀπώλον]ο] 



Ε Σ ΘῊΗ ". 
. ΚΕΦ, ΙΧ. 

ὀνομασθῆναι ἐν πάση τῇ βασιλείᾳ. Καὶ ἐν Σόσοις τῇ πόλει ἀπέχτειναν οἱ ᾿Ιδδαῖοι ἄνδρας πεν- 

ταχοσίους, Τόν τε Φαρσαννέρ, χαὶ Δελφῶν, χαὶ Φασγὰ, Καὶ Φαραδαϑὰ, χαὶ Βαγεα, χαὶ Σαρ- 

δαχὰ, Καὶ Μαρμασιμᾶ, χαὶ Ῥαφαῖον, χαὶ ᾿Αρσαΐον, καὶ Ζαδαϑαῖον, Τὰς δέχα υἱὸς ᾿Αμᾶν ̓ Α- 

μαδανὲ Βεγαίε τὸ ἐχϑρα τῶν Ἰεδαίων, χαὶ διήρπασαν Ἔν αὐτῆ τῇ ἡμέρα αελόθῃ τε ὃ τὼς 

μὸς τῷ βασιλεῖ τῶν ἀπολωλότων ἐν Σὅσοις. Εἶπε δὲ ὁ ὀχειλεῦὶ πρὸς Ἐσθὴρ, ᾿Απώλεσαν οἱ 

᾿Ιδδαῖοι ἐν Σόσοις τῆ πόλει ἄνδρας ππενταχοσίους, ἐν. δὲ τῇ περιχώρῳ πῶς οἶει ἐχρήσαντο; τί 

οὖν ἀξιοῖς ἔτι, χαὶ ἔςαι σοι; Καὶ εἶπεν Ἔσϑθηρ τῷ βασιλεῖ, Δοϑήτω τοῖς ᾿Ιδδαίοις χρῆσϑαι 
ε δ΄ Νν » ἰζ ΠΝ » ει. » ἊΝ ’ 

ὡσαύτως τὴν αὔριον, ὥςε τὰς δέχα υἱὲς ᾿Αμᾶν χρεμάσαι. 
ῳ ἈΝ 7 " 7 ν ΄ ρ Ὁ 5. Ν ΄ 
ἐξέϑηχε τοῖς Ἰδδαίοις τῆς πσόλεως τὰ σώματα τῶν υἱὼν ᾿Αμᾶν χρεμάᾶσαι. 

Καὶ ἐπέτρεψεν ὅτως γενέσϑαι, χαὶ 

Καὶ συνήχϑησαν οἱ 

Ἰδδαῖοι ἐν Σάσοις τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτη τῇ ᾿Αδᾶρ, χαὶ ἀπέχτειναν ἄνδρας τριαχοσίους, χαὶ δὲν 

διήρπασαν. Οἱ δὲ λοιποὶ τῶν Ἰεδαίων οἱ ἐν τῇ βασιλείᾳ. συνήχϑησαν, χαὶ ἑαυτοῖς ἐξοήϑεν, χαὶ 

᾿ 
οοη1.} καὶ τροσέπεσον ἐν Σεσοις οἱ ἡϑρισϑησαν Αμᾶν καὶ τοὺς ἄντι- 
μειμένους ἐν πᾶσι ([:ς) βασιλεια. 91., ὄ 2νιδερβέμπι φπὲπι Ἐγαἵ, {ἰπιονοπε 

πϑῖ ποηριπαγὶ ἐμ ογπὶ οἰ ΟΠ 16 ἐγκο. Μοὶ, 1.δΔῖ. οχ Μ. (οι. Προσ- 

ἔπεσε γαρ- ὀνομασϑῆνα!] και προσέπεσεν ἐν Σασοις ονομάσϑηναι Α-᾿ 
μῶν τοβ. ὃ. ἐν πάσῃ τὴ βασιλείᾳ] ἐν τὴ πασῃ βασιλειᾳ 249. 
Τῇ ἢ βασιλείᾳ } Ἔ αὐα 44. 74, γ6, τού, τ20, 236. Ἔ καὶ ἐμεγαλυνε- 

το. και επαΐαξαν οἱ Ιεδαιοι τοληγὴν ἐν ττασι τοις ἐχϑροις αὐΐων, τὸ λη- 
γην μαχαιρᾶς καὶ ἀαναιρεσεῶς αὐΐων και ἀπωλειας, καὶ ἐποιῆσαν εν τοῖς 
μισεσιν ανυτες καΐα τὸ ϑελημα αντων. [Ὁ ἃς 93. ὃ. 

ΝΙ. Καὶ ἐν Σ ὅσοις και εν αυτῃ 1]. Καὶ ἐν Σόσοις ὅτο. Δὰ ἤπ. 

τ ροηη.]} καὶ ἀπεχεινον οἱ ἐν Σεσοις οἱ [κδαιοι ανδρας ἐπΊακχοσιους 93. 8. 

τῇ τούλει!}) αὶ 4. τοῦ. οἱ Ἴσϑαιοι.} - καὶ ἀπωλεσαν {Ὁ ἃς 93. Ὁ. 

ἄνδρας πσεντακοσίους ανδρας ἐπακοσιους το. τ. 93. Ὁ. 

ΝΙΙ. Τόν τε Φαρσαννὶς] τον τε Φαρσαννεςαειν ςς. 

σαννεςαῖν 64. ἔς, ἀϊδ)έξ. 243. καὶ τὸν Φαρσαν 93. ἃ. τοβϑ. θ. καὶ 

τὸν Φαρσενδαϑα 91: θ. τὸν τε Φαρσαννεσιαν 108. ἃ. τὸν τε Φαρσα- 
γιζὴν 249. τόν τε Φαρσανδαϑὰ Οοπιρί. τόν τε Φαρσανεςἂν ΑἸεχ. 
Τόν τε Φαρσαννὲὶς δες. δά ἔπ. ςοηι. 9.] α τού. Φαρσαννὲς καὶ Δελ- 

φὼν] Φαρσαν και Νεςαῖν καὶ Δελφων 11. ἔς, ἤπε Ρεἶπιο και ΧΙ, ς2. 
ΑΙά4. Φαρσαν τον Νεκαὶν καὶ Δελφων 2448. καὶ Δελφὼν] καὶ τον 
αδελφον αὐΐξ 91,8. τοΒ. δ. καὶ τὸν Δελφον 93. θ. κῶι Δελφον 1οϑ. ἃ. 

ᾧασγὰ) ᾧαγα 111. Φαςα γ4. (γ6. οὐίσιιν.) τὸν Αφαρναρ 93. 8. 

τὸν τε Φαρ- 

τὸν Αριφαϑα 93.Ὁ. τὸν ῴαρνα τοϑ. ἢ. Φαγία 249. ᾿Ασφαϑὰ 
Οομρὶ. 

τς ΜΨΠΙ. Καὶ Φαραδαϑὰ] καὶ Θαρδαϑα καὶ τας ἐτερες (οβίουτε) 
71. καὶ Θαρδαϑα 74) 120, 236. καὶ τὸν Γαγα Φαρδαϑα 03. Ἁ. 

(1οΒ. δ. ςΟη]υπέξ, ) καὶ τὸν Φεραϑα 93. Ὁ. καὶ Φαρδαϑα 243, 240. 
Αἰά. και ὶ Φοραδαϑὰ (οπιρί. καὶ Βαρδαϑὰ ΑΪοχ. καὶ ὶ Βαρεὰ] και 

Αδαλια 93. Ὁ. Οοπιρὶ. καὶ Βαρὲλ ΑΙεχ. καὶ Βαρεὼ ἅς. δὰ ἤη. 
ςοπ). 9.7] α 71. καὶ τὸν Μαρμασαιμαι καὶ τον Ιζαϑεϑ᾽ 93.4. ἤἔοσ, 
πῆ Μαρμασαιμα, τοϑ. ἢ. καὶ Σαρδακὰ] και Σαρδαχα 11], ΧΙ, 
64, γ4, 1οϑ,8ἃ. 243, 248, 349. ΑΙεκ. και Σαρμαχα 76. 

Αριδαϑα 93. Ὁ. ἔς, ἤπε τὸν, (οπιρί. καὶ Σαρμάκα 120. 
ραδαχα “36. καὶ τὸν Σαραδακαὶ Οοάήεχ ὑπ ϑεΓρίϊ. 

ΙΧ. Καὶ Μαρμασιμα] και Μαρμασιαν ΧΙ. καὶ Μαρμασιμ ςς, 
64, 243, 248. ΑΙά. (ὐοάεχ υπυ8 ϑεγρι. καὶ Σαρμᾶσιν γ4. και Σαρ- 

μασιμ γ6. και τον Φαρμοσϑα 93. ἢ. καὶ Μαρμάσειμ το8.8. καὶ 

Σααρμᾶσιμ 120. καὶ Σααρμάσειμ 416. καὶ Φαρμασϑὰ Οουνφὶ. 
καὶ Μαρμασιμνὰ ΑἸεκ. Καὶ Μαρμασιμὰ, καὶ ῬῬουφαῖον] και Ρε- 
φαιον και Μαρμασι 249. καὶ ὶ Ῥουφαῖον] και Αραφαιον ΧΙ, ςς, 64, 

γ4.) γ6, τοϑ, ἃ. 120, 236, 24.3, 248. ΑΙάα. καρ τον Ἄρισαι 93. Ὁ. καὶ 

᾿Αρισαὶ (πρὶ. καὶ Ῥεφανὸν ΑἸεχ. καὶ ᾿Αρσαῖον) καὶ τὸν Ἀρι- 

ϑαι 93. Ὁ. καὶ ᾿Αριδα; Οοπιρ. καὶ Ζαβουϑαῖον] καὶ Ζαξονϑαι- 
ϑαν ΧΙ, ςς, 64, 243, 248. ΑΙά. καὶ Ζαφουδαιδαν ς2. καὶ τον Οὐυαι- 

και τον 

και Σα- 

φαϑα 93.Ὁ. καὶ Ζαθουϑαϑαν τοϑ,4. καὶ Βαϊζξαϑα Οοπιρί. καὶ 
Ζαξουγαϑὰ ΑἸεχ. 

Χ. Τὲς δέκα) ργαπηϊῖ. καὶ 44. 63,8. "ού, το, θ. Οοπιρί. Τὲς. 
δίκα---᾿Αμαδαϑὲ} α ουπὶ ἱπίεγπιεά. 71. τὲς υἱὸς ᾿Αμῶν τῇ νἷξ ᾿Αμα- 
δωϑ ) Οοάϊΐος5 ϑογρί. ἢς, ηἰἢ ᾿Αμαδϑαϑ,, Οοάεχ υπι5 ϑεγρὶ. ὀυἱὲς 
᾿Αμῶν] α ἅμαν 44, 74, 76, τού, 2. ᾿Αμαδαϑ8] Αμαϑαδον (υῖ 
[Ὡρτ8) 1Π|, τού. ργαηϊε. υἱὸν 1 κς 93.0.- Βουγαίου} ργαεγηϊτῖ. 
καὶ 44. τοό6. του Γωγαιου [ιῦ -:- 93. Ὁ. ῥγεπηῖῖζ, του τοϑ, Ὁ. ΔΙεχ. 

τὸ 5 ἐχϑρ] τοὺς ἐχϑρους 240. τῶν 1κδ. καὶ διήρπ.} των 1εδ, απεκ- 

τειναν, καὶ ἐν τοῖς σχυλοις οὐχ απεκειναν τας χειρᾶς αὐὔων, συγ οπι- 
εἶδυ5 ροΐξ «δι (Ὁ Χ, 93. Ῥ. καὶ διήρπασαν) - τραῦῖα τὰ αντων 
93. ἃ. κα ἴοό. καὶ καὶ διήρπασαν (οπιρ!. ρῥγαπιῖτ, ἀπέκτειναν ΑἸεχ. 

ΧΙ. Ἔν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ] τα χα τὰ αὐτῶν 19. κα ιοό. ἀπιϑδό- 

9η ἃς. δὴ ἔπ. ςοπ|. 19. ἐπεδύϑη τε] ἐπεδοϑη δὲ ΧΙ, 44, 64, 
τοῦ, τοϑ, ἃ. 236, 248, 249. ΟΟπηρ]. ΑἸά. απεδοϑη τε 74, 76. κα τε 

93. Ὁ. ΑΙεχ. ὁ ἀριϑμὸς} α ὁ ΑΙ4. ΑἸΙεκ. τῷ βασιλεῖ] α ς2, 93. Β. 
τῶν ἀπολωδότων] τῶν ἀπολομένων 240. Σόσοις]}) - τὴ πόλει τῶ 
βασιλεῖ, οἰπὶ τὴ πόλει Ὁ Χ, 93.Ὁ.:.: Ἔ ανδρες Φ. ἐν δὲ τὴ τσεριχώρω 

«σύσοις (ἢ) ἐχρήσαντο τού. 

. ΧΙ]. Εἶπε δὲ) καὶ εἶπεν το, 93,8. το6. τρὸς Ἐσϑὴρ] τη Εσ- 

ϑηρ το, 93.»8. τοό. Ἐσϑηρ τὴ βασιλισση, ουπὶ τὴ βασιλισση ὧδ 
(9 93.0.. αὶ πρὸς ΑΙοχ. ᾿Απώλεσαν---ἐχρήσα ο] α Οὐπὶ ἰηΐοῖ- 

πιοὰ, τοό. ᾿Απώλεσαν--"ἔςαι σοι ἴῃ ἔπ. σοπι.} α ουπὶ ἰητογηγδά. 10. 
τως σοι οἱ ἐενταυϑὰ Χαὶ εν τὴ τεριχώρω κεχρηνἾαι; 93. 8. τως σοι εν- 
ταυϑα ἢ ἢ καὶ οἱ ἐν τῇ περιχώρῳ κεχρηνἾαι τοϑ. Ῥ. ᾿Απώλ. οἱ ̓ [δ. ἐν 
Σάσ. τῇ πόλει ἄνδρ. πεντακ.} ἐν Σεσ. τὴ πόλει ἐφονευσαν οἱ Ἰουδ. καὶ 
απωλ. πεδακοσιους ανδρας καὶ τοὺς δεκα υἱες Αμᾶν, οὐπὶ τὴ πολ. 
ἐφονευσ. ρυπιο καὶ, εἴ καὶ τ. δεκ. υἱ. Αμ. (Ὁ κκ,92.8: οἱ Ἰπϑαῖοι] 
κα οἱ ΑΙά. τῇ πόλει ἄνδρ. πεντακ.} ανδρ. πεακ. εν τῇ πολει 64, 68, 
243, 248. Οοπρὶ. ΑἸά. περιχώρῳ] χωρᾳ 1Π. -Ἑ του βασιλεως 
Ὁ καὶ 92:.Ὁ. τῦῶς οἴει] τοσοι ((υρτὰ Ἰΐπ. 'π ἥης δἀὐάϊτυν ς τρο. πι.) 
ΧΙ. τόσοις 445 71», 745) 76, 236. -Ἑ οτι 248. ἐχρησᾶντο] -᾿- καὶ 
εἶπεν ὁ βασιλεὺς προς Εσϑηρ 44. κεχρηαι 91. Ὁ. Αἰεχ. ργαεπηϊε. 
ὅτι Οοπρὶ. τί οὖν] καὶ τί ΑἸεκ. τί οὖν ἀξιοῖς ἔτι] καὶ τι το αι- 
τημα σου, καὶ δοϑησεται σοι; καὶ τι αξιοις ετι» οὔπὶ καὶ τι---δοϑησ. 
σοι ἰυὉ δ, 93. Ὁ. 

ΧΙἧ]. τῷ βασιλεῖ} α 19, 93. ἃ. 

οὐπὶ ἐᾶν εἴ φανη ἴ χὰ, 93. ὃ. 

τοις ἴαδαιοις οὺς ἐν ϑελωσαν ἀνελεῖν καὶ διαρπαξειν 93.8ἃ. ᾿ τοῖς 

ἸΙουδαίοις----τὴν αὔριον] τη αὐριον τοις Ιπαϑαιοις τοις εν Σδσοις χρη- 
σασϑαι ὡσανΐως, ουπὶ τοῖς ἐν Σασοις Τὰ Ἀ(,93.Ὁ. χρῆσϑαι] χρη- 
σασϑαι 64. τὴν αὔριον) και τη ἄυριον 44, 71, 744 76, τού, 436. 
ὥςε τῆς} ὡς τὰς 76,93. Ὁ. ὡςὲ καὶ τας τιο6ό. δῥέκα υἱὲς] μδδεῖ δέκα 

ἱπ ομιαγδόϊ. πιΐποστε Αἰεχ. Αμῶὰν κρεμάσαι] τ. 11, ΧΙ, ςς.- κρε- 
μᾶσαι!] κρεμασϑηναι 11. κρεμάσϑηναι ἐπὶ ξυλου 93. Ὁ. «Ἐ ἐπι ῥυ- 
λου 240. 

ΧΙΝ, εείξ οοπι. ἱπίερυ. τοό. Καὶ ἐπέτρεψεν] καὶ ἐπίταξεν ὁ 
βασιλεὺς, ουπὶ ὁ βασιλευς (δ ας, 93.0. -Ἐ ὃ βασιλεὺς Οοπηρὶ. 
Καὶ ἐπέτρεψεν δις. δά ἤη. σοη.} καὶ συνεχωρησε 93. ι Καὶ ἐπέ- 

τρεψεν ὅ ἅτως γενέσϑα!.} παθεῖ ἴπ ομαγδέϊ, τπαΐη. Αἰσχ. ὅτως γενέσϑαι] 

γενηϑηναι ατὼς 93.}.- ἐξέθηκε ὅζο. λ4 ἤη. σοπι. ἴ64.} εἐξεϑηκε τοῖς 
Ιουδαιοις τῇ τεσσαρεσκα!ιδεκαΐη τον Αδαρ, καὶ ἀπεχτειναν ανδρας τρια- 

κοσιους τῆς πολεως, και τὰ σωμαΐα των νιων Αμαν κρεμᾶσαι, καὶ συν- 
ἡχϑησαν οἱ Ἰουδαιοι ἐν Σδσοις, καὶ αδὲν διηρπασαν 416. 

δαίοις] τοὺς Ιπαδαιες 243, 248. (οπηρὶ. 
93. . Ἐ ἐπι ζυλου 240. 

ΧΝ. Καὶ συνήχϑησαν ὅτε. δὰ πη. ςοη1.Ἷ καὶ ἀπωλεσαν μυριαδας 

ἐπῖα καὶ ἐχατον ανδρας 93. ἃ. ἐν Σόσοις] κα 71. ἐν Σύσοις 3 Οο- 

ἀΐςεβ δεῦρ. τῇ τεσσαρεσκαιδεκατῃ} ῥγαροπηϊτι. τη πμερα ἴω κκ 
93. Ὁ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ 3 (οαἶοο5 δετρῖ!. τῇ ̓ Αδαρ] 
του μῆνος Αδαρ, οὐπὶ μῆνος (δ Χζ, 93. Ὁ. καὶ ἀπίχλειναν ἄνδρας 

τριακοσίους) καὶ απεχΐειναν οἱ ἐν Σδβσοις Ιπαϑαιοι τριακοσίους ανδρας, 

ουπὰ ἐν Σάσοις ἴ.0 Χί, εἴ [5δαιοι τὺ -ν93.Ὁ. ἀνδρας τριακοσίας} 

ἀνδρας διακοσίους το8.ἃΔ. καὶ ἐδὲν διήρπασαν] καὶ εϑὲν διηρπασεν 
καὶ οὐκ ἐξέτειναν τας χειρᾶς αὐΐων εἰς διαρπαγὴν, οὐπὶ καὶ κϑὲν 
διηρπ. [00 -"-) εἴ καὶ οὐκ εξετειν. ὅζο. τ Χζύ, 93.Ὁ.:. ἐδὲν] ἐϑὲν 
ΑΙεχ. 

ΧΝῚ. οἱ ἐν τῇ βασιλείᾳ} αὶ 44) τοό, τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ 64, 
243. Οοπηρ]. ΑΙ4. -Ἡ Αρταξερξου γ1, 745 γ6, 436. σαν εν τῇ βα- 
σιλειῶ 248. συνήχϑησαν)] αχϑεῆες 93.0. συναχϑέντες ἍΪεχ. 

αὐΐω 44. εαν τω βασιλει φανη, 

τοῖς ἴου- 

χρεμάσα!] ΓΔ πη, τοὺ 

Δοϑήτω ἄτο. δὰ ἤη. “οπι. ϑοϑητω, 

6. 

2.8. 

9. 1Οο. 

11. 

[2- 



ἘΞῸΣ 
ΚΕΦ. ΙΧ. 

“) ᾿ ΣΝ [ἡ ᾿ ΄ » 2 ΠΝ 9. “5 ΄ ΄ " : 
ἀγεπαύσαντο απο τῶν “σολεμίωνγ' ἀπώλεσαγ γὰρ αὐτῶν μύρον “ενταχισχίλίους τῇ τρισχαιδε- 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. . 

22. 

23. 24. 

2, 

ιχάτῃ τ ἌΡ χαὶ δὲν διήρπασαν. 

Η Ρ. 

Καὶ ἀνεπαύσαντο τῇ τεσσαρεσχαιδεκάτῃ τοῦ αὐτὰ μηνὸς, 
χαὶ ἦγον αὐτὴν ἡμέραν ἀγαπαύσεως μετὰ χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης. Οἱ δὲ ̓ Ἰβδαῖοι ἐν Σέσοις τῇ πό- 

λει συνήχϑησαν χαὶ τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτη, χαὶ ἀνεπαύσαντο" ἦγον δὲ χαὶ τὴν ΕΘΝ ἘΣ ἘΣ ΕΗ 

μετὰ χαρᾶς χαὶ εὐφροσύνης. Διαᾷ τοῦτο οὖν οἱ ᾿Ιϑδαῖοι, οἱ διεσπαρμένοι ἐν τάσῃ χώρᾳ τῇ ἕξω, 
ἄγεσι τὴν τεσσαρεσχαιδεχάτην τῷ ᾿Αδὰρ ἡμέραν ἀγαϑὴν μετ᾽ εὐφροσύνης, ἀποςέλλοντες μερίδας 
ἔχαςος τῷ πλησίον. Ἔγραψε δὲ Μαρδοχαῖος τὸς λύγες τὅτες εἰς βιδλίον, χαὶ ἐξαπέςειλε τοῖς 

᾿Ιουδαίοις, ὅ ὅσοι ἧσαν ἐν τῇ ̓ Αρταξέρξου βασιλείᾳ τοῖς ἐγγὺς χαὶ τοῖς μαχρᾶν, Στῆσαι τὰς ἡμέ- 

βὰς ταῦτας ἀγαϑᾶς, ἄ ἄγειν τε τὴν τεσσαρεσχαιδεχάτην χαὶ τὴν πιεντεχαιδεχάτην τῷ ᾿Αδάρ. Ἐν 

γὰρ ταῦταις ταῖς ἡμέραις ἀνεπαύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ τῶν ἐχϑρὼν αὐτῶν" χαὶ τὸν μῆνα ἐν ὦ 

ἐσράφη αὐτοῖς, (ὃς ἦν ̓ Αδὰρ) ἀ ἀπὸ πένϑους εἰς χαρᾶν, χαὶ ἀπὸ ὀδύνης εἰς ἀγαϑὴν ἡ ἡμέραν, ἄγειν 

ὅλον ἀγαϑὰς ἡ ἡμέρας, γάμων χαὶ εὐφροσύνης, ἐξαποςέλλοντες μερίδας τοῖς φίλοις χαὶ τοῖς πτω- 

χοῖς. Καὶ προσεδέξαντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι, χαϑὼς ἔγραψεν αὐτοῖς ὁ Μαρδοχαῖος: Πῶς ᾿Αμᾶν ᾿᾽Αμα- 

ὃχϑα ὁ Μαχεδὼν ἐπολέμει αὐτὰς, χαϑὼς ἔϑετο Ψήφισμα χαὶ χλῆρον ἀφανίσαι αὐτὰς, Καὶ ὡς 

καὶ ἑαυτοῖς] καὶ εαὐΐες 243. καὶ ἐπ᾿ ἄντοις 249. κα καὶ Αἰεχ. καὶ 
ἑαυτοῖς ἐδοήθουν) ἐξδοηϑεν εαύΐοις τσερι τῆς ψυχῆς εαυτων, οὐπὶ τερι 
της ψνχης εαυτων (Ὁ δ), 93. Ὁ. 27 απὶπιαόμς μεῖς βείεγωπε Μυὶρ. 

ἀπὸ τῶν τοολεμίων) απο τῶν τολέμωὼν 64, 68, 243. Οοπιρί. ΑἸά. μυ- 
οἵους τενταχισχ.}] μυριάδας ἑπϊὰ τοεντακισχ. Οοπιρί. - τῇ τρισ- 
καιδεκάτη---Καὶ ἀνεπαύσαντο ἴῃ οοπι. 124. καὶ εἰς διαρπαγην οὐκ 
απεγειλᾶν τοῖς χειρᾶς αὐΐων, τὴ τρισκαιδεκαη τοῦ μηνος Αδαρ. καὶ 
ἀνεπαύσαντο, οὐτὰ καὶ εἰς διαρπαγην--- αὐων εἴ μηνὸς ( »κ, 93. ὃ. 
τῇ τρισκαιδεκάτῃ 1 ΤΣ ᾿Αδὰρ] χα: τὰ ̓Αδὰρ) Ἔ καὶ τῇ τεσσαρεσ- 

καιδεκάώτη τῷ αὐτῷ μηνὸς ΑἸεχ. καὶ ἐδὲν διήρπασαν) κα 44, τού. 
ΧΙ. Καὶ ἀνεπαύσαν]ο--- μηνὸς} κ᾽ οἰπὶ ἰηϊετπιοά. 21. Καὶ 

ἀνεπαύσαντο---μετὼ] και ἀνεπαυσαντο καὶ γον τῇ τεσσαρεσκαιδεκαῖη 
Ὅμεραν αναπαυσεως μέᾶα 44,106. μετὰ χαρᾶς καὶ εὐφροσ. .] αὶ γ1. 

ΧΥΤΙ]. κεῖ σοι. ἰηίερτ. τού. ΟἹ δὲ ̓ Ια«δαῖοι] οἱ δὲ οἱ [πδαιοι 
93.Ὁ. ἐν Σέσοις] ργαιηΐει. οἱ 11, 64, 68, γό, 93. Ὁ. ΑΙά, οἱ Σε- 
σοις. 4. σννήχϑησαν] “ τὴ τρισκαιδεκατὴ του αὐ μηνος Αδαρ, 
οὐπὶ τη τρισχ. τὰ αὐα (Ὁ κ(, εἴ μηνος Αδαρ {υὉ τέν93.Ὁ: καὶ ἱ τῇ } 
καὶ αὐτοῖι τὴ 7459 76, 216. και 449. καὶ Τὴ τισσαρεσκαιδικάτῃ 
δις. δὰ Άη. ςοπι.] κα Δ 71. τῇ τεσσαρεσκαιδικώτῃ] “Ἢ τον Αδαρ 74, 

)6. -Ἐ τα αὐϊξ ταῦ κὰκ 93.ῦ}0: καὶ ἀνεπαύσαντο] καὶ οὐκ ἀνεπαυ- 
σανῖο 11. ςς, γ4) 76. κκαι ΧΙ, 93, Ὁ. 248. (οπιρί. Πιαρεῖ καὶ ἴῃ 

οδαγδάς, τηϊποίς Αἴοχ. ἦγον δὲ καὶ τὴν τεεντεκαιδεκ.} καὶ τὴν τσεν- 

τεκαιδεκ. δὲ ηγον αὐΐην ο3. Ὁ. 
ΧΙΧ. Διὰ τᾶτο ἦν] δια γαρ τατο 93.Ὁ. Αἰεχ. οἱ διεσπαρμένοι] 

Ἔ οἱ οἰκεῖς (00 κς 93. Ὁ. λοἱ 448. Οοπιρί. ΑΙεχ. ἐν πάσῃ χώρᾳ] 
ἐν στάση τὴ χωρὰ 44, τοό. ἐν τῇ χώρᾳ Αἰεχ. 
ἄγεσι) τὴν ἡμέραν (Ὁ κκΚ 93.Ὁ. 

Αἴεχ. 

Τῇ ἔξω) Δα 932. Ὁ. 

τὴν τεσσαρεσκα!δ.] ργαπικῖ. καὶ 

ἡμέραν ἀγαϑὴν] α 71. 
ἡμέρ. ὦγαϑ. μετ᾽ εὐφροσ.} μετ' εὐφροσ. καὶ ποτα Ἡμέρ. αγαν. ουπὶ 
καὶ ποτα (ὼ κΚ(, 93. Ὁ. μετ᾽ εὐφροσύνης] μέϊα εὐφροσύνης ΑΙεχ. 

ἕκαρος τῷ] τοῖς 111,249. ἐκᾶςος τον 216. τολησίον] -{- οἱ δὲ κατοι- 
κιῦες ἐν ταῖς μητροπολεσι καὶ τὴν τεεντεκαιδεκαΐην του Αϑαρ εὐφροσυ- 
γῆν αγαϑὴν ἄγουσιν ἐξαπορελλοντες μεριδας καὶ τοῖς πλησίον (Δ0 Δῃ- 
ἐᾳ. πι.} 11. -Ἐ ελάεπ), ουπὶ πμέραν νοΐ Αϑαρ, εἰ ἔπε υἱξ. και, ΧΙ, 
ξξ, 745, 76, τοβ. ἃ. 236. -Ἐ οἱ δὲ κατοικενΐες εν ταῖς μητροπολεσι καὶ 
τὴν τιντεκαιδεκαην του Αδαρ ἡμέραν εὐφροσυνὴν αγαϑὴν ἀγουσιν 44. 
1οό. -Ἐ οἱ δὲ κατοικουντες ἐν ταῖς μετροποόλεσι καὶ τὴν σεντεχα!- 

δεκαΐην ἡμέραν του Αδαρ εὐφῥὸσυνὴν ἀγουσιν" ἐξαπορελλοντες μεριδας 
τοις πλησίον .2. -ἰ- ελάεηι, ηἰἢ μητροπολεσι, 64. (οπιρὶ. ΑΙά. -Ἐ οἱ 
δὲ κατοικεντες ἐν ταῖς μητροπόλεσι και τὴν σεεντεκαιδεκαΐην ἡμέραν τα 
Αδὲρ ἐν εὐφροσυνη ἀγουσιν εξαπορελλοντες μεριδας τοῖς ὥλησιον 548. 
Ἔ οἱ δὲ κατοικῖντες ἐν ταῖς μητροπόλεσιν καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην τοῦ 
᾿Αδὰρ ἡ ἡμέραν εὐφροσύνης ἀγαϑὴν ἄγουσιν, ἰξωποςέλλοντες μερίδας τοῖς 
“πλησίον (ουπι ἄγουσιν 'π οἰιαγαίς. τηϊποτε) ΑἸεχ. 

ΧΧ. Ἔγραψε δὲ δις. τἀ ἤη. οοπι. 22.1..)1. Ἔγραψε δὲ Μαρ- 
δοχ.} δενῖρ 0} ἐγγο Ματάοολιενε Ν᾿ εἴ, Ἰκλϊ. εχ Μ8. Οοσῦ. εἰς βιδλίον] 
ἐκ ἐἰϊδνο Νεῖ. 1᾿τ. εχ Μ8. Οοσῦ. καὶ ἐξαπέςειλεῖ καὶ ὠπέςειλεν ΑἸεχ. 
τοῖς Ἰεδαΐοις---᾿Ἀασιλείᾳ ] αὶ οὐαὶ ἱηίεγπιεά. τοθό. ὅσοι ἦσαν] οἷ εἰ- 
σὶν 111. οὗ ἦσαν 93. 4. Αἰεχ. ὅσοι εἰσὶν 93.Ὁ. ἐν τῇ ̓ Αρταξ.} 
α τῇ 93.8. ᾿Αρταξέρξου βασιλείᾳ} Ξερζου βασιλειμ το. ττ. 93. Ὁ. 

νο:. 1]. 

τὰ Αδαρ) του μηνος Αδαρ, εὐπὰ μηνος (Ὁ κκΚ,93.Ὁ. τοῦ 
᾿Αδὰρ ἡμέραν) ἥμεβᾶν τοῦ Αδαρ 445 τού. 

᾿εὐφροσύνης] α εὐφροσύνης τού. 

βασιλείᾳ Ξερξου τοϑ. Ὁ. 
καὶ τοῖς εγίυς 19. 93. 3. 

ΧΧΊ, Στῆσαι--αγαϑᾶὰς] ςησας τας ἡμέρας αγαϑας ταυτας 240. 
βοπέγε ἦο: ὀοποι ἀἶϊες Ν ει. 1,31. εχ Μ8. Οοτῦ. ἡμέρας ταύτας--τεσ- 
σαρεσκαιδεκάτην) πμέρας ταυτας εἰς ὑμνες καὶ εὐφροσυνας ἀντι οδυνῶν 
καὶ πενϑὼν τὴν τεσσαρεσκαιδεκαΐην το. ἡμέρας ταύτας ἃς. δὰ ἔῃ. 
οοπ]. ἴς4.} ἡμέρας ταυτὰς εἰς υμνους και εὐφροσύνας, ἀντι οδυνὼν και 
τσενϑους, τὴ τε τεσσαρεσκαιδεκατὴ καὶ τὴ τοεντεχαιδεχατη" καὶ απε- 
φειλε μεριδας τοις πένησι 93.8. ἔς, πἰῇ τὴν τεσσαρεσκαιδεκαΐην καὶ 

τὴν πεντεκαιδεκάτην, οὐπὶ παισὶ ρῖῸ πενῆσι, το8. Ρ. ἄγειν τε] μαδεῖ 
τε ἴῃ ομαγαᾶι. τηΐποτα ΑἰεχΌ ἄγειν τε ὅζο. δὰ ἔπ. τσπι.} εεἰεόγαγε 
φμάγία ἐἰξείνμια εἰ φείπία ἄδεια “άαν ἀἰμοάεοὶ»ὶ πιονῇς. Νεῖ. 1,Δῖ. εχ 
Μϑ8..Οοιἵῦ. τὴν τεσσαρεσκαιδεχ.} ργεεπηῖτι. τὴν ἡμέραν τὴν τεσσα- 
θισκαιδεκ. τι μῆνος Αδαρ, ουπὶ τὴν ἡμερ. εἴ τὰ μην. Αϑὰρ {10 χς, 93. Ὁ. 
τὴν πεντεκαιδεκάτην] ῥγαπιϊτῖ. τὴν Ἡμέραν Ὁ χα ο3. Ὁ. κα πην τού. 

τὸ Αδαρ] α το. μαδεῖ ἴηι ςπλγαέξ. πηΐποτε ς ΑἸεκ. Ργβπιϊῖ. τὰς ἡμέρας 
Οοάεχ υηι5 ϑετεὶϊ, | 

ΧΧΊΙ. Ἐν γὰρ ταύταις] α γὰρ 44.106. Ἐν γὼρ ταύταις ταῖς 
ἡμέραις} ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς ΑΙεχ. ἐπ δοδες ἱπ φκίδας Υ εἴ. 1αι. εχ 
Μϑ. Οοτῦ. διότι ἐν ταύταις ϑύο ἡμέραις Οοάεχ ὑπὰ8 δεῖ. ἄνε- 
παύσαντο] -ἰ ἐν αντοις (Ὁ ᾿ς 93. Ὁ. ἀνεπκαύσ. οἱ ̓ Ικδ. ἀπὸ τῶν ἐχ- 
ϑρῶν αὐτὼν] ἐἀδῥόῥεν! “νά σὴ εἰ μιγυαιὶ (μη αὖ ἱπὶνεεὶς μεῖς ΝΎ ει. 1Αῖ. 

εχ Μ5. Οοιῦ. καὶ τὸν μῆνα ὅζο. λὰ ἤπ. ἐοπ,.} ,εωπάμνε ἡμεηψεπι 
φμὶ ἰ μεγίριπς οἱ 1111) α τ βία ἵπὶ ξαμδίμσι, εἰ ἱμῶμ ἐπ δοπμνι ἀΐοπα; ἐεἶο- 

ὄντ ἄορ: αἶϊεε περείαγμπε εἰ ἐφεεῖα, πεγέοεγε ἄοπα εἰ ραγίος (ακεγ ἀοείδαε, εἰ 
αρεοὶγ εἰ ραπρεγίδως, εἰ ογρλαπίς, εἰ υἱάμίς. ψεῖ. 1,Δι. εχ Μ5. (οιῦ. 

ἐςρώφη] ἐγραφη 11], (93. Ὁ. οοιτ. ἐγράφη τος. τι.) 240. ὃς ἦν 
᾿Αδὰρ] βαθεῖ (δ --- 93. Ὁ. α Αἰεχ. απὸ τπένϑ».] ἀπὸ ὀδύνης ΑἸεχ. 
ἀπὸ τίνϑους---ἀγαϑὴν ἐμύαι] α σαπι ἰηϊεγπιοὰ. 93. δ. καὶ ἀπὸ-- 
δι α οὐπὶ ἰπιοτηθά. τού,249ς. καὶ πὸ ὀδύνης] καὶ ἀπὸ πένϑες 

Αἰεχ. ἄγειν--γάμων] ἀγειν ὁολον ἀγαϑον, ποιήσαι αὐτὰς ἡμέρας 
γάμων, οὐπὶ αγ. ολ. αγαϑ. (Ὁ ---,93.Ὁ. ἄγειν ὅλον] ἀγεῖν ολοις 
44,9 τοό. ἄγειν αὐτὸς ΑΙεχ. ὅλον] ὁ λαος γό.ἁ. ἀγαϑὰς ἡμέρας] 

Ρτασυλϊῖ. εἰς 68.) 243. Οοπιρί. ΑἸ4. , ἀγαθὰς Αἰεχ. ' γάμων καὶ 
ἐξαπορέλλοντες) ἐξαποςελλοντας ΤΊ, 

ΧΙ. ργϑπηττ. καὶ 44. μερίδας] μεριδα 64. καὶ τοῖς] και ϑὸ- 
μαῖα τοις, οὐπὶ ϑομαῖϊα (Ὁ κκ, 93. 

τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακρὰν] τοις μᾶκραν 

ΧΧΙΠΙ. Καὶ προσεδίξαν]ο} και προσεγραψανῖο 4.4,.)1, 74, 76, το: -- 
416.-. Καὶ τρῤροσεδεξ. οἱ ̓ ᾽15δ.} Εἰ Λι ἈΈεβεγμπῖ 7, αιεὶ, εἰ ροίμεγμη ἐπ 

εον;»οριον αἰίομε Ν εἴ. 1.2ῖ. εχ Μ5. Οοσ. οἱ ̓ Ικδαῖο!} α θὲ γ4. -Ἐ ὁσοι 
ἡρξαντο ποιεῖν (υὉ Ἀς 93. Ὁ. 
Μυώὲ ἡ λας νεῖ, 1,Δἴ. εχ Μϑ. Οοιτῦ. αὐτοῖς ὁ Μαρδοχ.] ὁ 

Μαρϑδοχ. αντοις 93.0:- ὁ Μαρδοχαῖος] α ὁ 44. τού. ΑἸεκχ. 
ΧΧΙΝ, Πῶς] ὁπως 93, Ὁ. 249. Αἰεκ. Πῶς ᾿Αμὰν] περι Αμαν 

44. τοό. ᾿Αμαδαϑα)] , 44, 71) τοό. ὁ Μαδαϑου (ἢς) 64. ρῥτα- 
τηἶτῖ. υἱος (93. Ὁ. {0 Χ0) 249. - ᾿Αμαδαϑὲ ὁ Μακεδὼν] Αμαϑαδου᾽ 
Μακεδὼν 111. -ὁ Μακεδὼν] α 449) 71, 1το8. ἃ. Γωγαιος 93.Ὁ. ἐπο- 
λέμει] ργαπητ, ὃς 44, τοό. πολέμει τοϑ.8Δ. αὐτὲς] αὐτοῖς 74, γ6, 
440. ΑἸά. τοὺς Ιυϑαιες 93. Ὁ. ΑΙεχ. καϑὼς ἔϑετο] καὶ ὡς εϑέτο 

93. Ὁ. ΑΙεχ. καϑὼς ἔϑετο--ἐγενόντο ἴῃ οοπι. [64.] α οἰνπὶ ἱπιογπιεά." 
ιοό. ψήφισμα) 71. καὶ κλῆρον] α καὶ 721. καὶ ἐδαλε Φερ, 
φς. 

καϑὼς ἔγραψεν αὐτοῖς ὁ Μαρδοχ.} ἢ 

ἢ 



ΕΣ» Θ Η͂ Ρ, 
δ ΚΕΦ. 

εἰσήλθε πρὸς τὸν βασιλέα, λέγων», χρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον" ὅσα δὲ ἐπεχείρησεν. ἐπάξαι 

ἐπὶ τοὺς ᾿Ιεδχίβς χαχᾶ, ἐπ᾿ αὐτὸν ἐγένοντο, χαὶ ἐκρεμάσθη αὐτὸς, χαὶ τὰ τέχνα αὔτ. Διὰ 

τὸῦτο ἐπεχλήσησαν αἱ ἡμέραι αὗται Φρεραὶ διὰ τὰς χλήρους, ὅτι τῆ διαλέχτῳ αὐτῶν χαλοῦνται 

Φρουραί" διὰ τοὺς λόγους τῆς ἐπιςολῆς ταύτης, χαὶ ὅσα πεπόνϑασι διὰ ταῦτα, χαὶ ὅσα αὐ- 
' ρ᾿ 2. “4 .ν ἯΝ ς 9 ρ᾿ » 3 ε ρῳ ΝΟ 2.Ν ρ᾿ ᾿ 3 

τοῖς ἐγενετο, Και ἐςησε' χαὶ προσεδέχοντο οἱ Ἰουδαῖοι ἐφ᾽ ἑαυτοῖς χαὶ ἐπὶ τῷ σπερμᾶτι αὐ- 
ρὸ κχ:ν ἴω ᾿ ΄  » Φ .90 9 ἈΝ " ἍΜ ΄ ε νι εὖῷὦ' "» 

τῶν χαὶ ἐπὶ 'τοῖς προστεϑειμένοις ἐπ᾿ αὐτῶν, δδὲ μὴν ἄλλως χρήσονται" αἱ δὲ ἡμέραι αὗται 

μνημόσυνον ἐπιτελόμενον χατὰ γενεᾶνγ χαὶ γενεὰν, χαὶ πόλιν, χαὶ ππατριᾶν, χαὶ χώραν. 

ἡμέραι αὗται τῶν Φρουραὶ ἀχϑήσονται εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον, καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν οὐ 
Καὶ ἔγραψεν Ἔσϑηρ ἡ βασίλισσα ϑυγάτηρ ᾿Αμιναδὰδ, χαὶ Μαρ- ΝΣ ΄ 2 ἰδὲ τ Ἂς 

μὴ ἐχλιπὴ εχ τῶν γενεῶν. 

δοχαῖος ὁ ᾿Ιουδαῖος, ὅσα ἐποίησαν, τό, τε ςερέωμα τῆς ἐπιςολῆς τῶν Φρουραί. 

δοχαῖος χαὶ Ἐσϑψὴρ ἡ βασίλισσα ἕςησαν ἑαυτοῖς χαϑ'᾿ ἑαυτών, χαὶ τύτε ςήσαντες χατὰ τῆς 
“»ἷ Ἁ, φ ,» 3 Ν, 9 "Ὁ Ν 9 ΄ 3 

Καὶ Ἔσϑηρ λόγῳ ἐςησεν εἰς τὸν αἰωγα, χαὶ ἐγράφη εἰς 
ε ΄ ε Φ0 Ν Ν Ν » ᾿Ὁ 

ὑγιείας ἑαυτῶν χαὶ τὴν βαλὴν αὐτῶν. 

μνημόσυνον. 

Καὶ Μαρ- 

ΕΓΡΑΨΕ δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῆς τε γῆς χαὶ τῆς ϑαλάσσης. Καὶ τὴν ἰσχὺν αὖ- 

ὅ ἐξὶ κληρος, ουπὶ ἐδαλε φερ ὅ ἐςι ΤῺὉ κξ, 93. ἢ. 
αἀπολεσαι αὐτὰς 93. Ὁ. ΑἸΪοχ. 

ΧΧΨΥΝ. Καὶ ὡς εἰσηλι)ε-- Μαρδοχαῖον] κα οὐπὶ ἱπιεγπιθά. 721. λέ- 

᾿γων-- Μαρδοχαῖον) μαθεῖ (δ --- 93: Ὁ. κρεμάσαι] χρεμᾶσω 340. 
τὸν Μαρδόχαϊον] λ τὸν ὁξ. ὅσα δὲ] οσα τε 93. Ὁ. δαῦεῖ δὲ ἴῃ 
οἰιδγαδς. πηΐπογς ΑἸεχ. ἐπεχείρησεν ἰπάξα!] ἐπεχείρισε πραξαι γι. 
ἐπάξαι] κακὰ ἐπαγαγεν 93.0. ἐπὶ τὰς Ιαδαίους] τοῖς Ιουδαίοις 
ΑΙεχ. κακῷ] μῖο 93.0. ἐγένοντο] ἐγίνετο ΑΙεχ. καὶ ἐκρε- 
μάσϑη] μαθεῖ καὶ ἱπ ομαγαέξ, παΐποτε Αἰεχ. καὶ ἐκρεμάσθη δες. τὰ 
βη. ςοπι.} καὶ ἐκρεμασϑη ἐπὶ ξυλου αὐτος καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῇ 44) τοῦ. 
τίκνα αὐτῷ} -- ἐπι τῳ ξυλῳ ΧΙ. -Ἐ ἐπι τῶν ξυλων {ὰ κκΚ 93. Ὁ. 
ΑἸεχ. 

ΧΧΥῚ. Ἀέεῖξ οοπιπηα ἱπίερτ. 71. ἐπεχλήϑησαν] ἐκληϑῆσαν 
93.848. αἱ ἡμέραι αὗται) μδθεῖ ἱπ ομαγαέξ. τηΐποσε ΑἸεχ. ᾧΦρε- 
ρα] Φερδια 93.8. Φαραρειμ 93. Ὁ. Φερμαῖα 1ο8. Ὁ. Φρωριν 240. 
Φουρὶμ (ᾶς ἰη τ} Οοπρ. διῶ τὰς κλήρους] δια τοὺς χαάιρους ΧΙ. 
διὰ τὰς κλήρους δες. δὰ ἔπ. “8ρ.} δια τοὺς κληρους τοὺς σεσοντας εἰς 
τὰς ἡμέρας ταντας, εἰς μγημοσυνον. 93. ἃ. ὅτι τῇ Φρεραί] 0Τ, 
ᾧερ κάλενται τὴ διαλεκτω αὐΐων οἱ χληροι (δ -- ο3.Ὁ. ὅτι καλῶν- 
γαι τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν Φὥρεραί ΑΙεκ. ὅτι τῇ ἢ διαλέκτῳ] λοτι τοῦ. 
στι τῇ ιδιᾳ διαλέκτῳ 249. διὰ τὲς λόγους] Ρτϑοπιῖ, καὶ 93. Ὁ. 
α τας λογες 108. 8. καὶ ὅσα πεπόνϑασι διὰ ταῦτα} κα το8. ἃ. 

᾿ διῶ ταῦτα] δια ταὐΐην ΧΙ, 44). γ4,) 76, τού, 26. δια τουτῷ ςς. δ᾽ 
αντὴν 68, 243, 248, 249. Οοπιρί. καὶ ὅσα 1"---χρήσονὗαι ἴῃ φοπη, 

᾿ [64.] α ὁμπὶ ἱπιεττηεὰ. 44) 1οό. καὶ ὅσα αὐτοῖς ἐγένετο} και οσὰ 
ἐγένοντο 249. αὐτοῖς ἐγένετο] αὐτοῖς ἐγενονο γ4,) 436. ἴτ. 93. Ὁ. 

ΧΧΥΠ]. Καὶ ἔρησε] καὶ ἐξησαν ΧΙ, (93. Ὁ. οὐπι καὶ Ὁ -:-) 
ἐζῆσε μνημοσυνον γ4, γ6, 236. Καὶ ἔρησε---χρήσοδα.} , εὐπὶ ἰῃτ 
[εγτηεᾳ, 71. Καὶ ἔςησε δτο. δὰ ἔη, ςοπι. 7 εἰ ἀϊεὶ κεριμίοπεη; ζεῖ ΓΙ: 

Ξγοξεπίεπι, εἰ ραίγίαπι, εἰ εἰοἑ!αίεσι, εἰ τεξίομπεπι; Ν εἴ. 1λϊ. εχ ΝΙΝ, (οι. 
καὶ προσεδέχοντο] καὶ ὡς τροσεδέχοντο, (93. Ὁ. οἰπὶ ὡς (Ὁ. ἐξο.) 
ΑΙοχ. καὶ ἐπὶ τοῖς] καὶ επι. πασι τοῖς) ουαὶ πασι Ὁ δ, 93. Ὁ. 

μαῦεῖ καὶ ἴῃ οἰαγαδς. πλΐποτε ΑἸεχ. τπροςεϑ μένοις) προτεϑειμε- 
γοις ΠῚ, 93. Ὁ. τροτεϑημενοις 249. Οὐοιηρί. ΑΙ. ἐπ᾿ αὐτῶν] 
“π ̓αὕῆοις γ4,). 6, 93. Ὁ. 2326. επ᾽ αὐἷον 243. ἐφ᾽ ἑαυτῶν ΑἸεκ. ἄλ- 
λὼως} ἄλλω (Π0) ΧΙ. χρήσονται] Ἔ τοιεῖν τὰς δυο ἡμερᾷς ταντας 
καΐα τὴν γραφὴν αὐτῶν και καΐα τὸν χρονον αντῶν ἐν τᾶντι ἐνιαυτώ 
δ κα 93.}0. αἱ δὲ ἡμέραι] κα δὲ ΑΙά. αἱ δὲ ἡμέραι ὅς, 84 Άη. 
(οπ|.}] α 2489 249. (οπρΙ. μνημόσυνον] εἰς μνημόσυνον 44, 71» 
γ4. 76, τοό. μνήμοσυναν ΑΙεχ. ἐπιτελέμενον) επιτελυμέναι 93. Ὁ. 

ΑΙεχ. καὶ γενεῶν] μδῦεῖ ἱπ οδιαταέϊ, τίποτε Αἰθχ καὶ πόλιν 
ὅτο. δὰ βη. ςοῃ,.} τσατριαν καὶ τζατριαν, 'χωραν καὶ 'χωραν, πολιν χαι 
πολιν» οἰ και τσατρ. χαι χωρ. καὶ τολ. 0 δὲ, 93. Ὁ. καὶ πόλιν, 

καὶ πατριὰν] καὶ πατριὰν, καὶ πόλιν ΑἸεχ. 

ΧΧΥΤ͵Ι. Ῥεείξ ςοπι. ἰμίερτ. 449) τοό. Αἱ βὲ ἡμέραι ὅτο. τἀ 
ἤη. ςοη).} ἐπάΐεοας οἱρτϊίαι, φμας εεἰρόγαγεμε οπεμὶ Ποαβοῦε, μὲ τοσοῦ ία 

ἘΟΥ πο οἰσἤεεγεῖ ας βγοξεπῖε. νεῖ. 1,κἴ. εχ Μϑ5. ὕοτρ. αὗται τῶν 

Φρουρα)] των ᾧερερειμ αὗται 93. Ὁ. α τῶν Φρουραὶ Οοπιρ. τῷν 
Φρουραὶ] του ὥρεραι 111. τῶν Φρεριν (ῆς ἰῃτα) 249. εἰς τὸν ἅπαν- 

ὠφανίσαι αὐτάς] 

 Αἰά. 

τα χρόνον] α εἰς 93. Ὁ. ΑΙεχ. ἐκλίπῃ] ἐκλείπη Οοπιρὶ.. ἐκ τῶν 
γενεῶν} εως γενέων ς3) 64) 68, 243, 248. Οοπιρί. ΑἸά. 

ΧΧΙΧΣ. Ἐσϑὴρ ὅζο. δὰ ἤη. ς2Ρ.1 Εσϑηρ καὶ Μαρδοχχαιος οσᾳ 

ἐποιῆσαν τότε εἰς μνήμοσυνον 44. ΚΕ (ΡΒ Ἡρῆεν γερίμα “Ἡία ὙΠΈΡ δ 

“Μααν ἀοεάκες: ζεῖ! βγνιανεομμηι ἐρίβοίας εὐ βοαίεπείμν. Υ εἰ. 1,Δϊ. εχ Μ5. 
Οοιῦ. ϑυγάτηρ ̓ Αμιναδὰθ]} λ 71, τού. ϑυγατηρ 249. ᾿Αμι- 
ναδὰθ} ᾿Δξιχαὶλ σοιρὶ. καὶ Μαρδοχαῖος] α χαι 93.}0- ὁ Ἰ- 

δαῖος} κα 71, 74. 76, τού, 236.- ὅσα ἐποίησαν) ἃ εποιησαν 249. 

ἐποίησαν] ἐποιησε 92.Ὁ: τό, τε ςερέωμα} α τε 93. Ὁ. μᾶθεῖ ἴῃ ςἢλ- 
ταῦι. πάποτς Αἰοχ. τό, τε ςερίωμα---ὥρεραί ) τοτε εἰς μνημόσυνον 
τοό. ςερίωμα] ξερεωμαῖα 240. τῆς ἐπιςολῇ,] α 1ο8.84. Φρω- 
ραΐί} Φρεραια 11]. Φερερεμ, (υἱ ωρτ8) 93. Ὁ. 

ΧΧΧΙ. εείξ σοι. Ἰηΐςρτ, ιοό. Καὶ Μαρδοχαῖος-τ-ἑαυτῶν 45] 
μαδεῖ τ -:- 93.Ὁ. καὶ ᾿Εσϑὴρ--ςήσαντε] α Ουπὶ ἱπιειτηθὰ, 71. 
κα ἑᾳυτῶν} καϑ' ἑαυτες 74. η6,226.Ὺοὁ καὶ τότε ςήσαντες] κα 74, 
γό, 236. καὶ τότε ἐξρησαν 249. κατὰ τῆς ὑγιείας] κα͵α τῆς υγειας 
ό4, 93. Ὁ. 1τοϑ,8. 248, 249ς. τὰ ὥσρι τῆς βουλης 71: τὰ ττερι τῆς 

υγισας 74. ὥς, υἱῆ νγειας, γ6, 216. κατὰ τὴν νηςείαν (σπιρί. 
ἑαυτῶν] αὐτῶν 745 76, 93, Ὁ. 236, 4483, 449. Οοιρί. ΑΙ4. καὶ τὴν 
βελὴν αὐτῶν] καὶ υγειας αὐτῶν 71. καὶ τῆς βελης αὐΐων 74, »6, 1): 
α93.}. βελὴν αὐτῶν) βελὴν ἑαυτῶν Αἰά. «..Υἱ ν 

ΧΧΧΙΙ. οείξ ςφοιηπιᾶ ἱπίορτ. γ1,) τοό. Καὶ ᾿Ἐσϑὴρ] α καὶ 
93. Ὁ... μαδοῖ καὶ ἴῃ Ὁὁματαᾶ,. πύποτε ΑἸεχ, Καὶ ᾿Εσϑὴρ ἄς. δὰ ἢπ. 
οοιῃ.} μαθεῖ (δ --- 93.Ὁ: λόγῳ] λογον 54ῶ. ἔςησιν)} αὐτὰ 
γ4,)6. εἰς μνημόσυνον) -1- «.... καὶ αληϑειας του κυρωσαι τας 
ἡμέρας τῶν ᾧΦερωρειμα ττῶν, καΐα τον Χρόνον αὐτῶν, καϑϑως ἐκυρωσὲν 
ἐπ᾿ αὐτε Μαρδοχαιος ὃ ̓Ἴκδαιος καὶ Ἐσϑηρ ἡ βασιλισσα, καὶ καϑως 
ανεγῆσαν περι τῆς ψυχης αὐτῶν χαὶ τσερι τοῦ σπέρματος αὐτῶν, τοὶ 
ρήματα τὼν γῃςειων καὶ τῶν χραυγων ἄἀντων. κα! ἡ ρησις ἘΦΘῊΡ ερν;- 
σε τῶ ρεμᾶτα τῶν ὥκρερειμ τάτων, καὶ ἐγραφῆ ἐν τπλῶν (Ὁ χε 

93. Ὁ. 

1. Ἔγραψε δὲ] εγραψε γαρ 111. καὶ ἔγραψε 19, 93.8. ἐγραψε 
τε 340. ὃ βασιλεὺς} Αρταξερξης τέλη 100 κς 93. Ὁ. -Ἐ τέλη 

ΑΙεχ.α. ἐπὶ τὴν βασιλείαν] τὰ τελη το, 93.8. “ὦ αὐτὰ 44. Βαθεῖ 
τὴν βασιλ. ὩΒ -:- 93.0. τῆς τε γῆ] α ΤΕῚ!, το, 64, 93. ἃ. 

τῆς ϑαλάσσας] α τῆς 19) 44) 93,8. τοῦ. 
11. Καὶ τὴν ἰσχὺν δος. δὰ ἤπ. οοπι.} ΕΚ: ΞΡ “8 εἰανίά 

ΜΜανάοελκεὶ, φμενιαδηοοίωνε ἰἰδωπε γες ὀονονβεανεγαι! πη τέρπο (μο, βομ 

Λτίρέμμε οἱ ἵπ ἡἱὖτο ἔα τὸ Μεονμηε ἐκ τοὐνογίασι: ΜΝεῖ, [Αἴ ἐκ Μ9. 

(ογῦ, Καὶ τὴν ἰσχὺν αὐτῷ] την ἰσχὺν 44. κα χᾶι 74, τού, “6. 

τὴν ἰσχὺν---γέγραπῖαι ἐν] α ουπὴ ἰπιεττηςά, 93. 8. αὐτῷ καὶ ἀνϑρα- 
γαϑίαν) καὶ ἀνδρωαγαϑιαν αὐυτε τοό. καὶ ἀνδραγαθίαν} α 19; 
ιοϑ. Ὁ. - αὐΐκ 44. καὶ τὴν ανδραγαϑιαν 74.536, 248, 240. ΟομρΙ. 

πλξτόν τε] ατεῷ4- τῦλξτόν τε καὶ δόξαν] Παδεῖ (Ὁ -:- 
93. Ὁ. δόξαν] -ἰ- Μαρδοχαιὼ οσα ἐμεγαλυνεν αὐτὸν ἐπι (δ κ(ς 93. Ὁ. 
τῆς βασιλείας αὐτῷ} α τῆς βασιλοας 44) τοό. ἰδὲ γέγραπἼα!} 
Ρυαετηϊε, καὶ ΑΙεχ. ἰδὲ ψέγραπ]α:--- Περσῶν] καὶ εδοξασε Μαρδο- 
χαιος, καὶ ἐγραψεν εν τοις βιθλιοις Περσων 1ο8. Ὁ. ἰδὲ γέγραπΊαι 

Αἱ δὲ 

καὶ 

.26. 

27. 

28. 

ΙΧ. 

.- 
Δ. .«ὦ, 



ΚΕΦ. Χ. 

΄ ἐ. 

4 8 ὃ ς.’ 

ἽΑ ἔφυν 

,. λέων Περσῶν χαὶ Μήδων, εἰς μνημόσυνον. 

ΕΣ ΘῊ Ρ. 

τῷ χαὶ ἀνδραγαθίαν, πλϑτόν τε χαὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτῇ, ἰδὲ γέγραπ]αι ἐν βιδλίῳ βασὶ- 
Ὁ δὲ Μαρδοχαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα ᾿Αρτα- 

ξέρξην, χαὶ μέγας ἦν ἐν 'τὴ βασιλείᾳ, καὶ δεδοξασμένος ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων' χαὶ φιλέμενος, διη- 
δεῷ δ 3 Ὰ, ", ,- Ψἤ 393. ᾿Ὁ "᾿, ἊΨ ρο ; "Υ̓ ἴω, ἉἉἍ 9. 7 ρ 

γεῖτο τὴν ἀγωγὴν “παντὶ τῷ ἔνγει αὔτ. ““ Καὶ εἶπε Μαρδοχαῖος, ΠῺὰαρα τὰ Θεδ ἐγένετο ταῦ- 

(ς τα, ᾿Ἐμνήσϑην γὰρ περὶ τῷ ἐνυπνίου ὃ εἶδον “περὶ τῶν λύγων τότων" ἐδὲ γὰρ πσαρηλϑεν ἀπ᾽ 
“ς αὐτῶν λόγος. Ἣ μιχρὰ ππηγὴ ἣ ἐγένετο «ποταμὸς, χαὶ ἦν φὼς χαὶ ἥλιος χαὶ ὕδωρ «πολύ. 
« Ἔσϑήρ ἐς!ν ὁ ποταμὸς, ἣν ἐγάμησεν ὁ βασιλεὺς, χαὶ ἐποίησε βασίλισσαν. Οἱ δὲ δύο δρά- 
(ἐς χργτες, ἐγώ εἶμι χαὶ ᾿Αμάν. Τὰ δὲ εν Σ ε ϑέντα αἀπολέ δ ὁ Ὁ». Ἰου- » ἐγώ εἰμ μάν. Τὰ δὲ ἔθνη, τὰ ἐπισυναχϑέντα ἀπολέσαι τὸ ὄνομα τῶν. Ἴου 

«ς δχίων. Τὸ δὲ εὔνος τὸ ἐμὸν, ὅτός ἐςιν ᾿Ισραὴλ, οἱ βοήσαντες πρὸς τὸν Θεὸν, χαὶ σωθέντες" 
.Μ5Σἡ»αἙὭφἅ’, ͵΄ . ν » “ ν γε 7 ε Ὁ Σ) Ν᾿ “᾿͵ ρ ᾽ὔ ν 

τ χαὶ ἐσωσὲ Κύριος τὸν λᾶον αὐτϑ, χαὶ ἐρρύσατο Κυριος ἡμᾶς εχ πάντων Τωὐ χαχὼν τϑτων" χαὶ 
(ε 3 4 ε 

ἐποίησεν ὁ 
φσ 

Θεὸς τὰ σημεῖα, χαὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα, ἃ οὐ γέγονεν ἐν τοῖς ἔϑνεσι. «Διὰ 
ρΦ “ βῷ », ρὋ ρΦ 6 “ ρ. 

(ς χρῦτο ἐποίησε χλήρους δύο, ἐνα τῷ λαῷ τ Θεδ, χαὶ ἕνα πᾶσι τοῖς ἔϑγεσι. Καὶ ἦλθον οἱ 
ςς δύ ἴω 3 “ Ν - ν ». εν» ΄ ) ΧΖ ω " ἐν ων ρ 

υο χληροι ὅτοι εἰς ὡρᾶν χαὶ χᾶιρον, χαὶ εἰς ἡμέραν χρίσεως, ἐνώπιον τοῦ Θεξ χαὶ “σασι τοῖς 

ςς ἔϑνεσι. Καὶ ἐμνήσϑη ὁ Θεὸς τϑ λαβ αὐτᾶ, χαὶ ἐδιχαίωσε τὴν χληρογομίαν αὐτβ. καὶ ἔσον- 
(ς 3 φρο ες: ὁ » δὲ 2 ν» δ ΘῬ0 . 4 7 ς ρο 7 ΡΝ" 

ται αὐτοῖς αἱ ἡμέρᾶι αὑται ἐν μην! Αὐᾶρ, τῇ τεσσαρεσχὰαιδεκάτη χαὶ τῇ πεντεχαιδεχάτη του 

ςς μηνὸς, μετὰ συναγωγῆς χαὶ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐνώπιον τ Θεδ, χατὰ γενεὰν εἰς τὸν αἰῶνα 
“ς ἐγ τῷ λαῷ αὖτ ᾿Ισραήλ. Ἕτους τετάρτου βασιλεύοντος Πτολεμαίου χαὶ Κλεοπάτρας, εἰσ- 

ὅτε. τὰ ῆπ. ςοπι.7 19. γέγραπ]αι] ργαπηῖ, ταῦτα (Ὁ κς 93. Ὁ. 
ἐν βιδλίῳ] ἐν ταις βιδλοις 93.8. ἐπι βιδλιου λογὼν τῶν ἡμέρων, οσὰπὶ 
λογὼν τῶν ἡμέρων Ὁ Χξ, 93. Ὁ. ἐν τῷ βιδλίῳ ΑΙεχ. βασιλέων] 
α ὅς, 715) 74. 76, 93:8. τοῦ, 236, 243, 548, 2490. Οοιαρὶ. ΑἸἹά. 
Περσῶν καὶ Μήδων] Μηδὼν καὶ Περσὼων 93.0- εἰς μνημόσυνον] Πᾶ- 
θεῖ (00 -Ξ 93. Ὁ. ' 

11. Ὁ ϑὲ Μαρδοχαῖος] ὁ τε Μαρδοχαίιος ςς, 64, τοϑ, ἃ. 243» 
)άς,.ο. Οομιρὶ. ΑἸά. ὁ τε Μαρδοχαῖος ῥὶ Ιεδαιος, οὐπὶ ὁ Ισϑαιος (Ὁ κς, 

93.Ὁ. ὁ γὰρ Μαρδοχαῖος ΑἸεχ. Ἰανεοοἠεξε: ἐπὶ Ν εἴ, 1. εχ 

. Οοἱῦ. διεδέχετο] διεέχετο ῥγίτιο: οοσγ. υἱ 'ἰπ Ἐά, δὺ αἱ. πὶ. 
93.8. Λυείρίεδαε ΜΝ εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. (οσθ. τὸν βασιλέα ᾿Αρταξ. 
α βασιλεα 249. γερενι “Αγιαχείχοπι ἱπ ἀϊε Πα Ν ει, 1,Δ1. εχ Μϑ. 

Οοιῦ. ᾿Αρταξέρξην] Ξερζην το, 93.848. καὶ διδοζασμένος---διη- 
γεῖτο] και Φιλουμενος ὑπὸ τταάντων Ἰ5δαιων καὶ ἡγεῖτο αλΐων το, τοϑ. Ὁ. 
ὥς, πἰῇ πανΐων των Ιουδαιων, 93.8. δεδοξασμένος) νιαρπέβεαιπε Υ εἴ. 
1.1ϊ. οχ Μ. (Οὐοιῦ. ᾿Ιουδαϊων] βασιλεων γι. καὶ φιλάμενος 

240. καὶ φιλέμενος---ἔϑνει αὐτὰ] εἰ ἐκ ἀμεαίμ 327 “εγαΐ ονεμὶ δέν 

μια. Νεῖ. 1.21. εκ Μ5. Οοὐῦ. καὶ φιλέμενος διηγεῖτο] διηγεῖτο δὲ 
44, τιοό. διηγεῖτο] ηγειτο 111, 93. δ. - δὲ 71) 74. 76.5.Ἡ, τὴν 
ἀγωγὴν] τὴν ἀναγωγὴν 74. τὴν ἀγωγὴν παντὶ τῷ ἔϑνει αὐτῇ} καὶ 
δοζαν ὥαντι τω εϑνει αὐτε περιετηθει 19, 93.8.Ἡ αὐτξ} αὐΐων 243, 
248. Οοπιρί. Αἰά. Καὶ εἶπε ἄς. δὰ βη. οΔρ.} μαρεῖ πιὸ --- 93. Ὁ. 
Καὶ εἶπε Μαρδοχαῖος) Εν ἀὲχ Ματάοελασες: σα] ο»πεὶ : Νεῖ. 1,1ῖ. ΟΧ 

Μ5. σοι. Μαρδοχαῖος] ργατηῖτι. ὁ 93.Ὁ. Παρὰ τῷ Θε5) 
παρα Κνριου 44» 71» 74, 76, τιοό6. ἐγένετο ταῦτα] ἐγένετο" ταῦτα 
(6ς) τιοόδ. Ἐμνήσθην γὰρ] ἐμνησϑὴ γαρ 10, 68, 93.8. κα γαρ 4.4. 
93. Ὁ. τοῦ. δαδεῖ γὰρ ἱπ οἰιαγδέζ. τοΐποτε ΑἸεχ. Οὐπιπιενποσαίμς ἐμ 

ἐπε ἸΜαγάοελκει: Ν εῖ, 1,.Δἴ. εκ Μ5. (οἵ. περὶ τὸ ἐνυπνίς} α περι 

195 923. ἃ. περὶ τῷ ἐγυπνίου---τότων] (οπιπίδ (μὶ φωοά υἱάεγαι Ν' εἴ. 

1,Αῖ. εχ Μ95. (οιῦ. δ εἶδον] ὃ εἰδὲ το, 93.8. περὶ τῶν---λόγος 

και ἀπετελέσϑὴ χαὶ εἰπε 19,93... ὠτερὶ τῶν λόγων τότων] σερι 
τον λογον τουτὸν ζΞ2. ἰδὲ γὰρ) ὃ τε γὰρ249. πδὲ γὰρ---λόγος] 
εἰ Ὧε υεηῤὲς ἀϊε αἰδὶ! ἐγαηβοὶ! ἐαπι. Υ εἰ. 1.81. εχ Μ5. οσῦ. ἐδὲ γὰρ 

ταρηλϑεν) δὲν τταρηλϑὲν 111. 93. Ὁ. ἀπ᾿ αὐτῶν λόγος) απ᾿ αὐτὰ 

λογος 44. διαρεῖ ἀπ᾿ ἴῃ ομδγδές, τηϊποτε Αἰεχ. ἯἩ μικρὰ--βασί- 
λισσαν) ἡ μιχκρα πηγὴ Εσϑηρ ἐξιν 93.8. Ἡ μικρῶ---᾿Αμαν] Ῥυδῆμς 

με: Ησβεν οδ. ϑὅκο σμίεμι ἀγαζομδε : ἐρὸ ἐγα, εἰ “Δἔνιση. ει. 1,Δϊ. 

εχ Μ8. σοῦ. ἯἩ μικρὰ πηγὴ] ἡ μικρα ἡ πηγὴ το8.8. ἣ ἐγίέ- 
γετο} α ἣ 44) 2, 54.) 71) 749 τού, 436. Οοπιρί. Αἰεχ. ᾧἧ (ἢ) ἐγένετο 
68. Ἐσϑήρ ἐγιν] Εσϑὴρ ἦν 44.93.0. ἣν ἐγάμησεν] ἣν ἔγημεν 
)1. ἣν ἐποίησεν τιοό. καὶ ἐποίησε βασίλισσαν] αὶ καὶ ἔἐποιῆσε τοῦ. 
Οἱ δὲ δύο δράκονἾες} καὶ οἱ δυο δρακονἧες 19, 93.4. α δὲ τοό. μδεῖ 
δύο ἴῃ οἰιατβέϊ. πιίδοτε Αἰεσχ. Τὰ ϑὲ ἔϑνη)} τοταμος τὰ εϑνὴ 10, 
93.ἃ. αδὲ93.0. Τὰ δὲ ἔϑνη-- Ιουδαίων] ᾿Ἰκνείπα αυίονα Σ ρεπίει 
φμσομηφης Ὁεησγ απ ρεγάεγε πορόν Κ)μάξογ. Ν' εἴ, 1.2ῖ. εχ Μ9. (οτὗ. 

τὰ ἐπισυναχϑίντα] τὰ συναχϑεντα 19), 93. ΑΙεχ. ἀπολέσαι---κ- 

δαίων) ὠπολέσαιτο (ῆς σου]υηξξ. υἱξ ν]άετιγ) [εδαιες 9. τὸ ὄνομα 

τῶν Ἰουδαίων] τὸ γενος τῶν αϑαίων 445 τοό. τοὺς Ιεδαιες 93. ἃ. 

Τὸ δὲ ἔϑνος---κακῶν τάτων] ηλιος καὶ φως οἵ ἐγένετο (ἔς) τοῖς Ιπδαιοις, 
επιφανια τὰ Θεξ. τοῦτο τὸ χριμὰ 93.8. . Τὸ δὲ ἔϑνος---τοῖς ἔϑγε- 
σι 49] α οὐπὶ ἰηϊεσπηδά. 19. δοΐ εἰ ἰωκπα;: δγαμὶ κί: ἦος 7μαἹείπηε 

κε! ομς: ἥρπα εἰ ργοάιρία ὑῆα πο μμπὶ  αἴα ἱπ ρεπείδις. ΕἸ )εεῖ 

βίος ἄμας, ἀπά ρορκῖο, εἰ πᾶσι φεπεὶ, Ν εἰ. 1,Δῖ. εχ Μ5. Οοἵῦ. ὅτός 

ἐςιν Ἰσραὴλ] ετος ἐξὶν ὁ Ἰσραὴλ ς5, 64, 68, 248. Οοπηρ]. ΑΙά. ΑἸεχ. 

ἔσωσε Κύριος] μαδεῖ Κύριος ἱπ οδιαγαξϊ, πηΐποτε ΑἸοχ. ἐῤῥύσατο] ἐρύ- 
σᾶτο ζα. ΑΪεχ. Κύριος ἡμᾶ.}) πμας ΧΙ. αὶ Κυριος 44, 71) 74. 

η)6, 93. Ὁ. τού, 226. ΑἸΪεχ. καὶ ἐποίησεν] - Κυριος ΧΙ. καὶ τὲ 

τέρατα] και τεραΐα 68. , το6. τὰ μεγαλα] -ἰ- ταυτα ΧΙ. ταὐυτὰ 
93.8.: ἐν τοῖς ἔϑνεσι 15] ἐν 9.9 Ὁ. 1ο8.ἃ. παδεῖ ἐν ἴῃ οἶδύ. τηϊ- 
ποῖὲ Αἰεχ. δΔιῶ τϑτο---ἔϑνεσι 25} α οὐπὶ ἰηϊεσηηθά. 71) 236. μαδεῖ ἱπ 
οἰιαγαές, πλΐποσε Αἰεχ. Διὼ τᾶτο ἐποίησε] -ἰ- Κυριος ς2. και εἐποι- 

ἤσε93.8. ἕνα τῷ λαῷ] ενᾶ ἐν τῶ λᾶὼ 2. τῷ λαῷ τῷ Θεϊ] τω 

Θεω 93. Ὁ. πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι 137]. πάσι 93.8. τοῖς εϑνεσι πασι 240. 
Καὶ ἦλϑον} καὶ τροσηλϑὸον 19, 93.8. Εὲ σεκοβένμπε Νεῖ. 1,Δῖ. οχ 

Μ5. σοῖρ. ὅτοι)] α ς2. Αἰοχ. εἰς ὥραν] εἰς ὡρᾶς το, 93. ἃ. 
εἰς ὥραν καὶ καιρὸν] ἐπ ἀονα (εεμπάωνε ἱεσιρς Ν εῖ. 1,Δῖ. εχ Μ5. (οι. 

καὶ καιρὸν} καὶ κλῆρον Π, ΠΙ, 93. Ὁ. τοϑ. ἃ... καῖα καιρὸν 10, 91. 8. 

καὶ εἰς---ἔϑνεσι 39] εἰ ἀἰϊες ἡμαοϊϊ ἴα οσιπίδων ρεπείδι ἱπ εοαῥεῦμ Δεὶ, 

νεῖ. 1,321. εχ Μ5. Οοἵῦ. καὶ εἰς ἡμέραν] καὶ ἡμερᾶς 19, 93. 8; 
λ δις 445) τοῦ. Οοπιρὶ. κρίσεως---ἔϑνεσι 39] κυριευσεως τοῦ αἰωνίου ἐν 
πασιν τοῖς εϑνεσιν 10) 93.8ἃ. ἔς, ἤπε τχασι, τοϑ. Ὁ. καὶ πᾶσι 
τοῖς] και ἐν σᾶσι τοῖς 44) ς τ, 719) 745) γ6, τού, τιοβ.84. εν τασι τοῖς 
ς2,) 68, 243, 249. (οπιρὶ. ΑΔ. α τοῖς Αἴεχ. Καὶ ἐμνήσϑη ὁ Θεὸς] 
καὶ ἐμνησϑὴ Κυριος 249. καὶ ἐμνήσϑη ὁ Κύριος Αἰεχ. εἰ εοννερμξιπον- 
ἐπ εβ Ν εῖ. 1.Δῖ. εχ Μ5. (οι. καὶ ἐδικαίωσε] εἰ βευαυὶ! Ν ει. 1,2ϊ. 

εχ Μϑ8. Οοἵῦ. τὴν κληρονομίαν αὐτῷ} τὴν κληρονομιαν εαυτι 11, 

ΧΙ, 44. ςζ) 74, τού, 249. Καὶ ἔσονται αὐτοῖς} ῥταεπιῖ. καὶ πὰς 
ὁ λαος ἀνεξοησε φωνὴ μεγαλη, κἂι εἰπεν' εὐλογῆτος εἶ, Κυριε, ὃ μνη- 
σϑεις τῶν διαϑηχων των ρος τοὺς ττατεραὰς ἡμων' ἀμῆν. 93. 8. ῥΓξ- 
τηἶτε. εδάσπι, πἰΠ καὶ εἰπὸν, εἴ ἥης ἀμὴν, 93.Ὁ. Καὶ ἔσονται αὐτοῖς 
-- Ἰσραήλ] Εἰ ἐγεπὲ ἐπ ἐ}]}5 ἀϊεδως ἰπ ππεηξ ἴάαν, φματγία ἐκείν ἐἶμο- 

εἰεείμαὶ παρα, αἷδε ὑπάρορας ἐπε ἰασιμία εἰ οοἰμρίαίεγ ἴα ῥγορεμῖε οοῆγα 

ἐπὶ ρορείο [γαεὶ. Ν ει. 12ι. εκ Μ5. σοι. ἐν μηνὶ ᾿Αϑῶρ] Αϑὲρ γ1. 
ὁ μὴν Αϑαρ τιοό. τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ]} ρταεπηϊτῖ. ἐν 19, 93.8. 
1ο8.Ὁ. καὶ τῇ σιντεκαιδεκάτη] α τῇ ΧΙ. α 248. Οὐρὶ. τοῦ 
μηνὸς} τὰ αὐτὰ μῆνος ΧΙ, 10, ς2, 64, 68, γ1, 74, 76, 93, Ὁ. 1το8. ἃ. 
243, 248, 249. Οοπρί. ΑἸά. Αἰεχ. τὰ αὐτὰ 44) τοῦό. μετῶὼ συνα- 
γωγὴς} μετὰ τὴς συναγωγὴς 93.8. 108. 6. καὶ εὐφροσύνης} μετ᾽ 
εὐφροσυνὴς 52.) 64, 68, 443. Αἰά. κατὰ γινεᾶν]) καΐα γενέσεις το. 
καΐα γενεας 93, το8. Ὁ. 2490. εἰς τὸν αἰῶνα] κα τὸν 93.8ἃ. αὐτῷ 
᾿Ισραήλ] α Ἰσραὴλ ς2, 64, 68, 243. Οοπιρὶ. ΑΙ4. -Ἑ ἀμὴν 93.8. τὰ 
Ισραηλ τοϑ.. Ἔτους τετάρτου ὅτο. λὰ ἤη. ς2ρ.] αὶ 9358. 108. Ὁ. 

ἃ 



Ἑ.. »" Θ ᾿ Η Ρ. 

ἑ ΚἘΦ. Χ. 
ἐς ΄ (9 Δὰν» “ν ε Ν 5 ΄ -ὠ ρ ε εἷς » “" νΝ 

ἥγεγχε Δοσίψεος, ος ἐφὴ εἰναι ἱερευς χαὶ Λευίτης, χαὶ Πτολεμαίος ὁ υἱὸς αὐτϑ, τὴν τροχει- 
ες ᾽’᾽ 9 Ν ως Ν ἃ, ΝΜ) Ψ ᾿ς ε ᾽’᾽ φ΄ ΄ Ν 

μένην ἐπιςολὴν των ᾧὥρουραι, ἣν ἐφᾶσαν εἰναι, χαὶ. ἡρμηνευχεναι Λυσίμαχον Πτολεμαίου, τὸν 

“ς ἐν Ἱερεσαλήμ΄ . β : 

Δοσίϑεος] Δοσιϑὲ το8.4Δ. ὃς ἔφη εἶναι] ὃς ἦν ὡς ἔφη 249. ὁ υἱὸ}) σιμαχον ςς. Αὐσιμαχον 93.Ὁ. Λυσημᾶάχον το6. Λισίμαχον 
τὸς ςς. λὸ Αἰεχ. τὴν τροκειμένήν ἐπιςολὴν] τὴν τροειρημένην Οοπιρὶ. ὃς ὀνομάζεται Λουσιμαχὸς τι Οοάϊοεβ δεγρῖ!. Πτολε-᾿ 
επιςολὴν 71) 1ο6. τῶν Φρουραὶ) τῶν ὥρουραια (υῖ ἔιρτ4) 11. των μαίου) τον Πτολεμάδον 44, τοό. τὸν Πτολεμαίου 719) 74. 6. τὸν 

ᾧρερε ς2. τῶν Φουρὶμ (υι ἤιρτα) Οοπιρ. ἣν ἔφασαν] ἣν ἐφρασαν ἐν Ἱερεσαλήμ!] των ἐν Ἱερεσαλημ 110, ΧΙ, 64, 68, γ1, 243. ΑἸά. τον 
ΧΙ. ἣν ἐφϑασαν γι, τοό. καὶ ἡρμηνευκένα!} καὶ Ὡρμηνευκενῶι 11, εν ἴσραηλ γ4. οὐ τῶν ἐν ᾿ερεσαλημ 93. δ. Παδεῖ τὸν ἴῃ ομαγαῶ,, τη ϊ- 
ΧΙ, ς2,) 64) 68, τοβ. ἃ. 249. ΑΙά. Λυσίμαχον] Σημαχον 44. Δυ- ποῖε Αἴεχ. 



ΑΡΡΕΝΔΙΔΙΧ. 

υοΡ ἀε (οἀϊςῖδυ5 χμϊ ἰπ πιδηὰδβ 6}8 Ἰηοίάογαηξ δἥγπιας Μοπείδυσοηΐυδ, Ι4επὶ ἀε (οὐ !οΙΡυι5 ποίξτι8 
υοφις εξ ἀϊσεπάιϊπι ; εο85 πεῖρα ἴῃ δ γῖ8 ΕἸγα, ΝΕἢαπλία, εἰ ΕἸ Ποῦ πλῤὴ νιαγρίπαίμηι ποίαγμηι, πὶ λ 
ΠΟ 57}: 1 ἼΟΥΜἼΙ {ὰρροαίζαγα ; η0114 ἀεηίχυε Ἠεχαρίογαῃι ἔγαρπιεηΐα [ῃ 115 ᾿πν θη ΓΙ ἐχ 48 Αρρεπάϊοοϑ 
δα ᾿ἰδγοβ ρῥγίογεβ σοηῇατγὶ (οΪεράης. Ετρὸ ἴῃ δογυηγ ἰοουπ Πιδίπτιεγε νη εἰς Ἰδέμ ΟΠ. 8 φυλίααπι ΔΙ τοΓ 8 
ἐχ δίηϊ8 Ἐχειρίαγιθυς Πἰδγιὶ ΕΥάγα αι σοπτηθῖ Οοάσχ Οἢἤδηιϑ 1. (1η (ὐαἴδ!ορο ποίεξγο 19.) 115. ἰάγηθῃ 
οὐ Π]ς 4045 Παδεῖ ναὶ συγὴ ΕΧΕΙΏΉΡΪΑΤΙ δἰΐογο, να] οατὰ (ὐοάϊος τοϑ. εἰ Εά. (ὐομμρὶ]. (φαῖθυς ρεηυπΊετο 
Δαρυ]αῖιγ) σοπηπλιη 68. β 

ΟΑΡ, 1. Ἰπΐερτ. ἀεεῖ!. 

ΟΑΡ, 1]. νεγ. 1. ὅτοῖ υἱοι--- τῆς ἀποικεσίως ἧς ἀποικησεν---και υπεσρεψεν--νετ. 2. οἱ ελϑοντες μετα Ζοροδαζελ 

καὶ Ἰησου καὶ Νεεμιου Αζαριας Δαιμίιας Ναιμανι Μαρδοχαιος Μασῷαρ Βαγεΐα Ναοιμι Βαανα! Μαϊῷαρ ανδρες λαξ 1ἴσ- 
ραηλ---ν Γ. δ. ὑἱοι Ηρα ἑξακοσιοι τοεντήκοντα δὺυο----νοτ. 6. Ἰησὰ Ιωαῦ----δέκα ὀκτω. νεῖ. 10. υἱοι Βαναϊου' ἐξακοσίοι 

ἑξηκοντα δυο. ΜΕΥ. 11. υἱοι Βοκχει----Ψ ΕΓ. 14. υἱοι Βαγουΐα δσχιλ. ἑξήκοντα ἐξ. νετ. 15. υἱοι Αδδει----νετ. 17. τρια- 
κοντὰ τρεῖς. ΕΓ. 20. υἱοι Γαδαων---ΝΕΓ. 25. καὶ Κεῷεαρ καὶ Αμηρωϑ---νετ, 26. ανδρες Ῥαμα----νοτ. 28. ἀνδρες Βε- 
ϑηλ---νεγ. 29. ανδρες Ναξαὶ----νοΓ. 32. υἱοι Ηϊραμν---νοτ. 33. υἱοι Λυδδωναὶ καὶ Ανα----νεῦ. 30. ἀςεῖξ, νεγ. 41. οἱ 
υἱοί Ασαῷ οἱ ὡδοι ἐκάτον τεσσαρακοντά ὀκτῶ. ΨΟΤ. 42. οἱ σαντες. ΨΟΓ. 43. υἱοὶ Σελαϊ υἱοε Ασαῷα----ν τ. ς8. σαν- 

τες οἱ Ναϑιναιοι καὶ υἱοι τῶν δόλων Σαλομων.--ΨΕΓ. 59. ὦπὸ Χελμέχελ Θελλαρας. Αχερου Βηδαν. Ἐμμὴρ καὶ οὑκ 
ἡδυνηϑ. ἀπαγγειλαι----νετ. 6ο, 61, 62, 63. ἱπῖερτ. ἀείμηϊ. νογ. 64. καὶ ἐγεένετσ σάσα ἡ ἐκκλησια ομοϑυμαδὸν ὡς 
εἰς ({10) τέσσαρες μυριαδὲς δισχιλ. ἑξακοσ.. ἐξηκοντα ταρεξ δέλων.----νετ. ὅς. καὶ εν αὐτοῖς ἀδόντες----ν τ. 66, 67. κα- 
μῆλοι αὐτῶν τετράκοσιοι τετρώκοντά ὥέντε. ονοί αὐτῶν ἑξακσχιλιίοι ἐπ]ακοσιοι εἰκόσι, ἡμίονοι αὐτῶν διακοσίοι τεσσαρακοντῶ 

ὥεντε. ἑπποι αὐτῶν ἐπ]ακοσιοι τριάκοντα ἐξ. νετ. 68, 69. και ἀπὸ μερες ἀρχγγων τῶν ττατρίων ἐδῶκεν εἰς το ἐργον Αϑα- 
ρασϑας δραγμας χιλίας ἐδωκεν εἰς τον ϑησαυρον χρυσίου Φιωλας τεντηήκοντα. ςολας ἐἐρατικας τριακοντῶ τροις Και ἀπτὸ 

ἀρ χηγΎων τῶν τσατριων ἐδῶκεν εἰς τὸν ϑησαυρον τοῦ ἐργου χρυσίου δραγμᾶς δυο μυριαδας καὶ ἀργυριου μνας δισχιλίας δια- 
κοσιας καὶ ἃ δεδωκασιν οἱ λοιποι τὰ λῶξ χρυσίου δραγμας τετράκις μυρίους καὶ ὠῤγυριου μνας τρις χιλιας καὶ σολαφ τε- 

ρατικας εξηκοντα ἐπα. νετ. 70. οἱ Λευιται, καὶ οἱ τυλῶροι καὶ οἱ ὠδοι, καὶ οἱ ἀπὸ του λαρυ και οἱ Ναϑιναοι σᾶς 1σ-- 

ραῆλ ἐν τῶις τολᾷσιν αὐτῶν. 

ΟΑΡ. ΠΙ. Ῥείμπε οπληΐα ργϑῖεγ Θοπ,. 1. 
ΟΑΡ. ΓΝ. νεγ. 1,2, 3, 4, 5. ἀεπάεγαητυγ. 

ἴῃ (εαυεηξδι5 σοηέογίαγ ουπὶ τεχίι Εἴτα ΓΊΡτγὶ 1. Δροογυρῆί. 

νοι. ΠΠ. - δά 
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